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ــاء، بأن  ــس األربع ــي، ام ــدر أمن ــاد مص أف
ــنجار  طائرات تركية قصفت مقرا في س
شمالي العراق.وقال املصدر ، إن الطائرات 
ــايش  اس ــر  مق ــتهدفت  اس ــة  التركي
ــمال  ــنوني ش ــي ناحية س ــان ف ايزيدخ
ــنگال (سنجار) بضربتني جويتني. ولم  ش
يذكر املصدر تفاصيل اخرى. على صعيد 
ذي صلة هاجم النائب احلالي وقائممقام 
ــا خليل،  ــابق محم ــنجار الس قضاء س
ــرض القضاء  ــة بعد تع ــة املركزي احلكوم
ــال خليل ،  ــي جديد.وق ــف ترك ــى قص إل
ــنجار  ــرار القصف التركي على س إن تك

ــني احلكومة  ــار على جب ــر وصمة ع يعتب
ــى حماية مواطنيها،  ــا غير قادرة عل ألنه
وننتقد الصمت احلكومي وعدم تنفيذها 
ــنجار.وتابع، أن هناك  ــا جتاه س لواجباته
ــزب العمال  ــني تركيا وح ــالً للصراع ب نق
الكردستاني على أراضي سنجار،  وأن هذا 
ــنجار  ــج داخلي خارجي لتفريغ س برنام
ــى صعيد  ــني. عل ــه األصلي ــن مواطني م
ــي الدليمي،  ــر التربية عل ــع وزي آخر قاط
ــوزراء املنعقدة امس  ــس ال ــة مجل جلس
االول احتجاجا على توجيه توبيخ له من 
ــوزراء على خلفية  ــل رئيس مجلس ال قب
ــئلة.وقال مصدر مقرب من  تسريب االس
ــات  الوزير ان الدليمي قرر مقاطعة جلس

ــى اجراءات  ــوزراء اعتراضا عل ــس ال مجل
الكاظمي غير القانونية بتوجيه عقوبة 
ــر قوله،  ــدر عن الوزي ــل املص التوبيخ.ونق
ــف بخدمة عامة و يخضع  ان الوزير مكل
ــتورية.واضاف  ــراءات الرقابية الدس لالج
ــبة  ــدر، ان محاس ــب املص ــر بحس الوزي
ــريب األسئلة االمتحانية  املتورطني بتس
ــني النافذة  ــات وفق القوان ــد العقوب بأش
ــر قانونية  ــراءات غي ــدوى من إج ــر ج أكث
ــرأي العام. في وقت  ــدف منها إثارة ال اله
ــح،  ــم صال ــة بره ــس اجلمهوري ــد رئي أك
امس األربعاء، على ضرورة استراتيجيات 
ــة  ملكافحة الفكر املتطرف. وقالت رئاس
ــس اجلمهورية برهم  ــة ، إن رئي اجلمهوري

ــاء، نائب  ــس األربع ــتقبل، ام صالح، اس
ــرة الدولية  ــة الهج ــام ملنظم ــر الع املدي
ــاً  وفق ــح،  صال ــد  دانيلز.وأكّ ــي  اوغوش
ــاون بني العراق  ــان، ضرورة تعزيز التع للبي
ــرة الدولية، والعمل على  ومنظمة الهج
ــتراتيجيات مكافحة الفكر  خطط واس
ــراق عانى  ــى أن الع ــيراً إل ــرف، مش املتط
ــاب الذي أدى ملوجات نزوح  كثيرا من اإلره
ــدد على  ــة واسعة.وش ــة وخارجي داخلي
تسهيل العودة الطوعية للمهاجرين مع 
ــي الضامن حلقوق  ــرام القانون الدول احت
ــان وخياراتهم، وضمان عودة احلياة  اإلنس

الطبيعية ملناطقهم.

كتب اِّـحرر السياسي
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ــي ظروف  ــراق ميرّ اآلن ف ألن الع
ــو على  ــة وه ــية صعب سياس
ــرق حقيقي فإننا في  مفترق ط
ــدة» ومن منطلق  «البينة اجلدي
ــد زعيم  ــؤول نناش وطني مس
ــيد مقتدى  التيار الصدري الس
الصدر وقادة االطار التنسيقي 
ــي  ــعب العراق ــول :أن الش ونق
يطالبكم باجللوس على طاولة 
حوار يلتئم فيها شمل اجلميع 
ــورات  التط ــة  مناقش ــة  بغي
ــات التي  ــية والتحدي السياس
ــراق والهدف هو  ــف بالع تعص
ــة قوية متتلك  ــروج بحكوم اخل

برنامجاً اقتصادياً لبناء العراق 
وإنقاذ شعبه من أي مزالق غير 
ــول  ــب .. ونق ــودة العواق محم
ايضاً لكل من يهمه مستقبل 
العراق : فوتوا الفرصة على كل 
وا  ــر وتصدّ ــني بنا الدوائ املتربص
لكل من يريد الشر بهذا الوطن 
ــى  الفوض ــر  لنش ــاعني  والس
ــة األهم هي  ــراب والقضي واخل
مللمة البيت الشيعي بوصفها 
ــوز ألحد أن  ــاً وطنياً اليج واجب
يتغاضى عنه .. ونحن إذ نناشد 
ــا  ــعب فألنن ــة وكش كصحاف
ــرفاء  على يقني مطلق بأن الش
ــم على الوطن  واحملروقة قلوبه
ــداً في بذل أقصى  لن يألوا جه

ما ميكن لتحقيق مانصبو  اليه 
ــر ال بد أن نكون  ــأن آخ ، وفي ش
ــول بكل صراحة  منصفني ونق
أن النائب األول لرئيس مجلس 
ــيد حاكم الزاملي  النواب الس
ــه  زخم ــه  منصب ــى  أعط ــد  ق
ــكل جهد  ــل ب ــي وعم احلقيق
القاصي  وشجاعة يشهد لها 
والداني ولألمانة فقد علّق عليه 
ــعب آماالً عريضة وعسى  الش
ــى مجاريها ..  أن تعود األمور ال
وفي التطورات السياسية فإن 
التنسيقي ماضية  قوى االطار 
في مشاوراتها وحراكها ألجل 
ــوزراء املقبل  ــس ال ــار رئي اختي
ــة  حكوم ــكيل  تش ــي  وبالتال

ــة واضحة للواقع  قوية لها رؤي
ــري  ويج ــة  اخلدمي ــب  وللجوان
ــحة  ــماء مرش ــداول أس ت اآلن 
ــوزراء املقبل  ــس ال ــب رئي ملنص
ــابقون لكن  من بينهم وزراء س
ــخص  بالش ــن  يتكه ــد  أح ال 
ــفينته في  ــو س ــذي سترس ال
ــاطىء مجلس الوزراء ليقود  ش
ــة  املرحل ــي  ــاد ف والعب ــالد  الب
ــيما وأن مواصفات  املقبلة الس
ــل هذه املرّة  ــس الوزراء املقب رئي
ــط  ــة لضواب ــتكون خاضع س
ــا  ــن بينه ــة م ــر صارم ومعايي
اخلبرة والتجربة االدارية والقوة 
واحلزم وال شائبة فساد سابقة 

في سجله.

كتب رئيس التحرير
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ــريحة ذوي  ــداً على حرص احلكومة بإنصاف ش    تاكي
املهن الطبية والصحية، واالستفادة من جهودها في 
ــل اخلدمات الطبية والصحية للمواطنني،  تقدمي أفض
وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بتعيني 
ــمولني بالقانون  ــة والصحية املش ــن الطبي ذوي امله
ــون تدرج ذوي املهن  ل، (قان ــنة ٢٠٠٠) املعدّ رقم (٦ لس
الطبية والصحية)، على وفق آليات يتم اعتمادها من 
ــيق بني وزارتي الصحة واملالية، ومجلس  خالل التنس

اخلدمة االحتادي.
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ــى نقيب الصحفيني العراقيني مؤيد الالمي،  أثن
امس األربعاء، على الصحفيني العراقيني، داعيا 
ــم بنقل االحداث. ــاندتهم في اجناز مهامه ملس
وقال الالمي ، إن نقابة الصحفيني حتتفل اليوم 

ــيس  بذكرى عيد الصحافة العراقية ١٥٣ بتاس
ــة عراقية وهي صحيفة الزوراء التي  اول صحيف
ــي ١٥ حزيران  ــا ف ــها الوالي مدحت باش اسس
ــني العراقيني قدموا  ١٨٦٩ .وأضاف، أن الصحفي
ــة، مطالبا  ــل احلقيق ــاء لنق ــات من دم تضحي
ــاندتهم ليتمكنوا  ــع اجلهات املعنية مبس جمي
ــل االحداث. وبني الالمي،  من اجناز مهامهم بنق
ــني  العراقي ــني  ــدد الصحفي أن ع
ــذ عام  ــهدوا من ــن استش الذي
 ٥٠٠ ــغ  بل اآلن  ــة  ولغاي  ٢٠٠٣
ــر  أكث أن  ــدا  مؤك ــي،  صحف
ــل  ــي (مراس ــف صحف ــن أل م
ــاحات  ــوا الى س ــور) ذهب ومص
االحداث.وتابع،  لتغطية  احلرب 
ــوزراء من  ــت مع رئيس ال جلس
ــكنية  ــل بناء مجمعات س اج
ــف  ــث ان مل ــني، حي للصحفي
التي متنح  ــكنية  االراضي الس
للصحفني كان ضعيفا السيما 

في بغداد.
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رئيس مجلس القضاء االعلى القاضي فائق زيدان يلتقي رئيس االحتاد الوطني الكردستاني بافل طالباني
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ــدري  ــار الص ــم التي ــغ زعي ابل
ــدر خالل  ــيد مقتدى الص الس

اجتماعه في احلنانة ليلة امس 
ــاء (٢٠٢٢/٦/١٥) مع نواب  االربع
ــتقيلني  الكتلة الصدرية املس

ــه (ال) تراجع  ــرف الواحد ان باحل
ــحاب  واالنس ــتقالة  االس عن 
ــية  السياس ــة  العملي ــن  م
ــكرهم على الطاعة.وكان  وش
النواب املستقيلني قد توافدوا 
ــاء به  ــة للق ــى احلنان ــس ال ام
ــي صالتي  ــواب ف ــث أمّ الن حي
املغرب والعشاء قبيل الدخول 
في اجتماع مغلق.وكان النائب 
(حيدر ماضي العامري) قال في 
تدوينة له عبر تويتر:[ «ال» عودة 
ــي االمر  ــدين وقض ــع الفاس م
ــتفتيان»].. وهو  ــذي فيه تس ال
ــة ان الكتلة  ــر بصراح ما يؤش
الصدرية قد حسمت االمر في 

احلنانة.
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املئات من الهاربني واملفسوخة عقودهم واملستقيلني 
من منتسبي وزارة الداخلية والذين نصّ عليهم قانون 
دعم األمن الغذائي الذي أقره البرملان باالجماع مؤخراً 
يناشدونكم بإصدار تعليمات واضحة وصريحة عبر 
ــائل االعالم كي يعرفوا سياقات واجراءات العودة  وس
الى دوائرهم .. ولكي ال يختلط احلابل بالنابل ويتسلق 
من هو غير مستحق ليستحوذ على حقوق منتسب 

آخر ظلماً وعدواناً.

قال السيد صفاء األسدي املقرّب من التيار الصدري: 
لن يُسلمّ العراق لهم وكل من ظن بذلك فهو واهمٌ 

. .. واهمٌ .. واهمٌ

بغداد /

النجف االشرف /



بغداد / البينة الجديدة
ــرة التنفيذ  ــام دائ ــر ع ــد مدي عق
ــد  ــد محم ــار احم ــتاذ بش االس
ــدراء  ــن م ــدد م ــع ع ــاً م اجتماع
ــة  العام ــرة  الدائ ــي  ف ــام  االقس
ــدول  الع ــن  املنفذي ــور  وبحض
ــداد واحملافظات  ــي بغ ــني ف االداري
ــو  ــاع ه ــذا االجتم وإن ه ــة  كاف
ــام ٢٠٢٢.وجرى  ــالل ع ــي خ الثان
ــة عدد  ــاع مناقش ــالل االجتم خ
ــة وهي ضرورة  من القضايا املهم
ــراءات حتويل  ــاز اج ــراع بإجن االس
ــتحقات املراجعني في  صرف مس
ــذ الى البطاقات  مديريات التنفي
ــتركارد)، وجتاوز  االلكترونية (ماس
ــؤ كافة وخصوصاً  عقبات التلك
ــالكات  امل ــر  بتوفي ــق  يتعل ــا  م

ــم على هذا  ــة وتدريبه الوظيفي
ــك  االلكتروني،كذل ل  ــوّ التح
موضوع استبيانات هيأة النزاهة 
بخصوص عمل مديريات التنفيذ، 

ــام بكتابة تقارير  ووجه املدير الع
ا  ــة لإلجابة عمّ الى الدائرة العام
جاء في االستبيان االخير للهيأة.
وطرح السادة والسيدات املنفذين 

مديرياتهم  ــات  احتياج ــدول  الع
الى  ــة  ــا احلاج ــة، ومنه الضروري
ــاد  وايج ــني  املوظف ــن  م ــد  املزي
ــرة  ــادة الكبي ــوازي الزي ــات ت بناي
ــني، ومت تثبيت  ــداد املراجع في اع
ــاد احللول  ــات وايج هذه املالحظ
ــق االمكانات  ــا وف ــريعة له الس
املتاحة لدائرة التنفيذ.ومت التأكيد 
ــالمة  الس ــراءات  اج ــا على  ايض
ــكات مديريات  واحلفاظ على ممتل
التنفيذ من اضابير واثاث للوقاية 
ــك  ــق، وكذل ــر احلرائ ــن مخاط م
ــازات  ــوع االج ــة موض مت مناقش
ــب  تغلي ــة  واهمي ــية  الدراس
مصلحة العمل للحاجة امللحة 
ــني واملنفذين  ــد املوظف الى تواج

لتمشية معامالت املراجعني.

البينة الجديدة/قاسم حوشي 
ــية  ــالكات الفنية  والهندس تواصل امل
ــي العامة  ــركة حموراب التابعة الى ش
للمقاوالت االنشائية احدى تشكيالت 
ــات  والبلدي ــكان  واالس ــار  االعم وزارة 
ــغال العامة اعمالها في مشروع  واالش
ــب - تقاطع  ــاء طريق عرعر – نخي اكس
كيلو ١٦٠ حيث كلفت شركة حمورابي 
ــب - عرعر  ــني املقطع االول نخي مبقطع
بطول ٥٩ كم (والذي مت إجنازه بالكامل في 
٢٤/٣/٢٠٢٢ وضمن املدة احملددة) واملقطع 
الثاني نخيب تقاطع ١٦٠ بطول ١٤٢كم 
يتضمن العمل االكساء بثالث طبقات 
( أساس + رابطة + سطحية ) مع أعمال 
ــطحية  صيانة الطريق انفأ بطبقة س
سمك ٥ سم مع اعمال قشط ومعاجلة 

التشققات واالكساء بطبقة سطحية 
ــم ومت اجناز اعمال القشط  ــمك ٦س س
ــة ٢١٠٠٠٠م٢ . والعمل  بالكامل وبكمي
ــذا ما اوضحه  ــتمر بهمة عالية ه مس
ــعد  ــام املهندس س ــر الع ــيد املدي الس
ــاف قائال...  ــد امني كما اض الدين محم
ــال الترابية  ــل متواصل في االعم العم
ــى  ال ــة  باالضاف  ( (٢٤٠٠٠٠م٣  ــة  بكمي
اعمال احلصى اخلابط صنف (C) العمال 
ــاء  ــاف بكمية (٦٢٠٠٠٠م٢) واكس االكت
ــطحية بكمية ( ٩٦٧٠٠٠ م٢)  طبقة س
ــي املقطعني  ــاءه ف مجموع ما مت اكس
ــدود (١٢٩كم)  ــطحية بح للطبقة الس
ــمك  ــك مت تبليط طبقة رابطة س وكذل
ــك  وكذل (٥٥٠٠٠م٢)  ــة  بكمي ــم  ٧س
ــمك  ــاس قيري س ــة أس ــط طبق تبلي

ــت  ــة (٣٠٠٠٠ م٢) ووصل ــم بكمي ١٠س
نسبة االجناز الفعلي في املقطع الثاني 
ــركة (حمورابي  ــن ٥٠٪ وتعد ش اكثر م
الشركة  االنشائية)  للمقاوالت  العامة 
ــاريع  العريقة املتخصصة بتنفيذ مش
ــها في  ــور منذ تاسيس ــرق واجلس الط
ــقت ونفذت االف  عام ١٩٨٨ وحلد االن ش

الكيلومترات من الطرق ومئات اجلسور 
ــر ولدينا االن  ــذ املباش ــلوب التنفي باس
ــاريع بطول ٧٠٠كم تنفذ في اغلب  مش
محافظاتنا احلبيبة ومنتسبي الشركة 
ــم ميلؤهم حب  ــذون اعماله ــم ينف وه
ــاء وطنهم  ــالص ألجل بن ــل واالخ العم
ــركة  ــي الش ــا ف ــا وان االدارة العلي كم
ــون دائما في  ــى ان تك ــا عل ــرص دوم حت
طليعة العاملني وهي تستخدم وسائل 
ــل  ــج العم ــة وبرام ــط احلديث التخطي
ــبكة  ــاريعها لتعزيز ش ــددة ملش املتج
ــور في وطننا الغالي كما  الطرق واجلس
ــة  ــال الصيان ــوم باعم ــركة تق ان الش
ــي تطرز  ــاريعها الت ــن مش ــات م للمئ

خارطة الوطن.

بغداد / البينة الجديدة

ــة  الفني ــالكات  امل ــر  تطوي ــدف  به
ــية للعاملني في التشكيالت  والهندس
ــركات  الش ــع  م ــاون  بالتع ــة  النفطي
ــى وزارة النفط  ــة ، عقد في مبن العاملي
ــرة التدريب  ــني ممثلني عن دائ ــاع ب اجتم
ــركة  والتطوير  في وزارة النفط وبني ش
ــال مدير عام دائرة  ــوا الصينية ، وق زينه
التدريب و التطوير باسم محمد خضير 
ان االجتماع تضمن بحث افاق التعاون 
ــركة التي قدمت منح دراسية  مع الش
وزماالت وفرص تدريبية لتطوير املالكات 

ــية للعاملني   الفنية واالدارية والهندس
في التشكيالت النفطية.

ــتقوم  س ــوزارة  ال ان  ــر  خضي ــار  واش
ــتكمال  االجراءات االدارية والفنية  باس
ــج املقترح  ــن البرنام ــرض االعالن ع لغ
ــركة  ــل زينهوا  ، مضيفا ان الش من قب
ــف على  ــتتحمل التكالي ــة س الصيني
ــل من  ــة بالكام ــح مدعوم ــكل من ش
ــاون الثنائي  ــل التع ــل تعزيز وتفعي اج

والشراكة العلمية مع العراق.
ــن اخملتصني  ــدد م ــاع ع ــر االجتم وحض
ــي وزارة النفط  ــية ف ــج الدراس بالبرام

والشركة الصينية.
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2محليات

البينة الجديدة / هيثم مجيد
ــركة العامة  ــارة عن جتهيز الش ــت وزارة التج اعلن
ــوب الوكالء بكمية (٦.٥) مليون كيس  لتصنيع احلب
ــا رصدت اللجان  ــني خالل الفترة املاضية، فيم طح
الرقابية (٣٠) مخالفة للمطاحن في بغداد، اكد ذلك 
مدير عام الشركة أثير داود سلمان وأضاف ان الفرق 
ــة رصدت (٣٠) مخالفة للمطاحن  الرقابية والنوعي
ــن (١٦٢)  ــرة املاضية ناجتة ع ــالل الفت ــي بغداد خ ف
زيارة نفذتها الفرق التفتيشية للمطاحن العاملة 
ــار  ان  ــع العاصمة خالل تلك الفترة،واش في قواط
ــن العاملة  ــع عمل املطاح ــتركة تتاب اللجان املش
ــرف على جتهيز  والوكالء في بغداد واحملافظات، وتش
ــرق الرقابية  ــجيل الف ــادة الطحني، الفتاً الى تس م
ــة (٦٣) مخالفة لدى  ــد واملتابع ــالل اعمال الرص خ
ــتركة  ــت اللجان املش ــث قام ــني، حي وكالء الطح
ــحب  ــارة للوكالء جرى خاللها س ــذ (١٨٩) زي بتنفي
ــص اخملتبري،على  ــوذج طحني لغرض الفح (١٧٩) من
ــياق حققت فرق رقابة اخملابز واالفران (٢١٥)  ذات الس
ــز واالفران في جانبي الكرخ والرصافة  زيارة للمخاب
مؤشرةً (١٥٩) مخالفة رقابية، مؤكدا احالة جميع 
ــان اخملتصة لتطبيق  ــام واللج اخملالفات الى االقس

الشروط اجلزائية بحق اخملالفني.

األنبار / البينة الجديدة
ــة لتوزيع كهرباء  ــركة العام ــيد مدير عام الش زار الس
ــد ) ، مقر فرع  ــمير راش ــالء س ــدس ( ع ــط املهن الوس
ــتقباله مدير  ــع كهرباء مركز االنبار ، وكان في إس توزي
ــماعيل ، وجمع من  ــادي إس ــرع املهندس مهند ه الف
ــية و الفنية املتقدمة في مقر الفرع  املالكات الهندس
ــتهدفت الزيارة التفقدية  والقطاعات التابعة له . اس
ــى واقع عمل  ــة ، واإلطالع عل ــال الفني ــة األعم متابع
ــالكات الصيانة  ــدى جاهزية م ــان م ــات ، وبي القطاع
ــرع ، وأخيراً  ــال الفنية للف ــيطرة على األعم ــي الس ف
ــبكة الكهربائية  ــر على تطوير الش ــراف املباش االش
ــه ، عقدَ  ــار .وبعد إنتهاء جولت ــق مركز االنب ــي مناط ف
ــول واقع جتهيز  ــداول ح ــاً عاجالً للت ــيادته اجتماع س
ــة األحمال ، كما ومتّت  ــار الكهربائي ، وآلية معاجل التي
ــاريع املنفذة في املناطق املؤهلة  ــة عمل املش مناقش
ــب املقاييس  ــتجدات نص ــع بحث آخر مس ــاً ، م حديث
ــة األحمال  ــتركني ، وموازن ــتهالك املش ــة إس ، وجباي
ــات املقدمة  ــتوى اخلدم ــديد على رفع مس ــع التش ، م
ــداءات  ــتجابة للن ــي اإلس ــراع ف ــني ، واإلس للمواطن
ــاكل واملعوقات التي  ــى جتاوز املش ــد احلضور عل .وتعهّ
ــاكل الفنية ،  ــه عمل القطاعات ، بضمنها املش تواج
ــع التجهيز ، واحلفاظ على مفاصل  وتطوير آلية التوزي
ــيطرة على  ــبكة الكهربائية عبر الس ــات الش وتفرع
د  املدير العام  ــدّ ــتطاع .ش االحمال ومناورتها قدر املس
ــعب  ــم مبيعات الطاقة وش على التفعيل اجلاد لقس
ــة  ــل دور اجلباي ــات ، وتفعي ــن القطاع ــابات ضم احلس
ــتحقة ، وتقليل الضائعات قدر  ــترداد الديون املس واس
ــات بإزالة حاالت التجاوز  االمكان ، مع توجيه القطاع

كافة ، والنهوض بالواقع اخلدمي في احملافظة .

بغداد / البينة الجديدة
ــواد كاظم  ــيد طالب ج ــركة الس ــام الش ــرأس مدير ع ت
ــيني مؤخراً اجتماعاً موسعاً بحضور مدراء اقسام  احلس
ــرة التلفزيونية املغلقة ، لبحث  ــركة كافة عبر الدائ الش
ــبل الكفيلة لالرتقاء والنهوض بواقع السكك بكل  الس
ــل النفط  ــاح عملية نق ــة جن ــة دميوم ــا وكيفي مفاصله
االسود باحواض السكك التخصصية  يوميا ومن محوري 
مصافي التحميل (بيجي والدورة ). وقال احلسيني أن هذا 
ــر النقل الكابنت  ــار تأكيدات  وزي ــي في اط ــاع  يات االجتم
ــة اجلهود  ــرورة مواصل ــبلي بض ــدر الش ــني بن ناصر حس
احلثيثة بااللتزام التام بالتعاقدات الرسمية لنقل النفط 
ــيادته: على بذل قصارى اجلهود من قبل  االسود ، وركز س
ــام فيما يخص (املنطقة اجلنوبية  رؤساء املناطق واالقس
والشمالية) بتجاوز كل أشكال الروتني والنزول الى مواقع 
ــكك لرفع  ــل واالهتمام البالغ بصيانة خطوط الس العم
ــود  ــات وصول احواض النفط االس ــا الختزال اوق كفاءته
ــع GPS على مدار  ــرعة املمكنة عبر منظومة التتب بالس
اليوم لتحقيق نتائج إيجابية بنقل الكميات حسب بنود 

العقد.

بغداد / البينة الجديدة
ــدى  ــة إح ــات التعديني ــة للصناع ــركة العام ــزت الش جهـ
ــالل معمل املُنتجات  ــركات وزارة الصناعة واملعادن ومن خِ ش
ــة ( ١٢٦٤ ) طن  ــا القطاع اخلاص بكمي ــفلتية التابع له اإلس
نتج قيري يتكون من مادة  ــاء املُطور وهو مُ من مادة قير اإلكس
ــنة تعمل على  ــفلت ( ٤٠ - ٥٠ ) مُضاف إليه مواد مُحس اإلس
واصفاته الفنية للحصول على إسفلت عالي اجلودة  حتسني مُ
ــتخدم كمادة أولية في إنتاج اإلسفلت اإلسمنتي ( مـادة  يُس
ـــوارع ) والذي يُستعمل إلكساء الطرق العامـة .  تبليـط الش
ــفلتية يُنتج أيضاً  ــارة إلى أنَّ معمل املُنتجات اإلس جتـدر اإلش
الكات باك بأنواعه والبرامي كوت والفلنت كوت واملاستك احلار 

والبرامير وغيرها من املُنتجـات .

نينوى / صفد العبيدي
 أقامت كلية اإلدارة واإلقتصاد 
في جامعة املوصل وبالتعاون 
العراقي/  ــزي  املرك البنك  مع 
ــة عمل  ــل  ورش ــرع املوص ف
ــة املواطن  ــوان (إعادة ثق بعن
ــي  املصرف ــاع  القط ــي  ف
ــل التقلبات  ــي في ظ العراق
ــة) ،  ــية واالقتصادي السياس
ــاركة حضور  ــال عن مش فض
عدد كبير من مدراء ومندوبي 
املصارف في محافظة نينوى 
ــور لفيف  ــب حض ــى جان ال
ــات العليا  ــن طلبة الدراس م

واالولية .
ــة  ــات الورش  تناولت  جلس
ــم العلوم  ــي أقامها قس الت
املالية واملصرفية  استعراض 
ــالل  ــن خ ــا م ــم محاوره اه
دور  ــى  عل ــوء  الض ــليط  تس
ــزي العراقي في  ــك املرك البن
دعم الثقة بالقطاع املصرفي 
ــي  ف ــارف  املص ــاهمة  ومس
ــر الوعي املصرفي وتعزيز  نش

ــة، فضال عن  ــة املصرفي الثق
السياسي  الواقع  ــة  مناقش
واالقتصادي وانعكاساته في 
  . ــة العراقية  البيئة املصرفي
ــة خمس  ــت فيها  مناقش مت
ــل أربعة  ــن اص ــل م أوراق عم
وعشرين ورقة قدمت للورشة 
. وعلى هامش الورشة  افتتح 
ــطة  ــي لألنش ــرض الفن املع
ــم  ــتركة بني طلبة قس املش
ــة  ــة واملصرفي ــوم املالي العل
والبنك املركزي العراقي/ فرع 

املوصل.

البصرة / البينة الجديدة
ــر  قص ام  ــاء  مين ــة  أرصف ــتقبلت  اس
ــفن جتارية محملة  ــمالي ، أربع س الش
ــة  .وقال املدير العام ملوانئ  مبواد متنوع
ــان  فرح ــدس  املهن ــور  الدكت ــراق  الع
ــر  قص ام  ــاء  مين ان   » ــي   الفرطوس
ــاطاا جتاريا جيدا  الشمالي يشهد نش
ويظهر ذلك من خالل استقبال السفن 

ــيابية وتنسيق عال بني  التجارية بانس
إدارة امليناء واألقسام األخرى   . واضاف 
ــتقبلت أرصفة امليناء الشمالي ا  « اس
السفينة ( RUDOLF ) حمولة متنوعة 
ــت على رصيف رقم ١٢ والسفينة  رس
ــة  متنوع ــة  حمول  (  KSL ANYANG  )
ــت على رصيف رقم ١٩ والسفينة  رس
ــيارة  س  ٣٠٠ ــل  حتم  (  ١/JABAL ALI  )

ــت  ــة الى حمولة متنوعة رس باالضاف
 (OSHAIRIJ) على رصيف ٢١ والسفينة
ــت على رصيف ٢١ ،  حتمل حاويات رس
ــحن  والش ــغ  التفري ــات  ــرت عملي وج
ــني  ب ــيق  والتنس ــاون  بالتع ــاء  واالرس
ــات البحرية  .كما  إدارة امليناء والعملي
سجلت الشركة العامة ملوانئ العراق 
وصول ست ناقالت نفطية الى ارصفة 

ــي وقال  ــر التخصص ــور الزبي ميناء خ
ــور املهندس  ــئ الدكت ــام املوان مدير ع
ــركتنا  ــي تعمل ش ــان الفرطوس فرح
ــي  ــوح ف ــاهم بوض ــه وتس كأداة هام
ــم  لها  ــة وترس ــئ البحري ــل املوان عم
ــتراتيجية وتطورها لتواكب  خطط أس
ــاف املدير العام ان  املوانئ العاملية وأض
ــور الزبير التخصصي  ارصفة ميناء  خ

ــت ناقالت نفطية وهن  ــتقبلت س اس
ــى  عل ــت  رس  Hafina petrol ــة  الناقل
ــادة زيت الغاز    رصيف رقم ٢ محملة مب
ــى  ــت عل ــة Shatt al Arab رس و الناقل
رصيف رقم ٦ محملة مبادة زيت الوقود 
و الناقلة Fateh  رست على رصيف رقم 
ــود  و الناقلة  ــة مبادة زيت الوق ٦ محمل
Shan Ying zue رست على رصيف رقم 

١٠ سوف حتمل مبادة البانزين  والناقلة 
 ١١A ــف رقم ــى رصي ــت عل Mable رس
ــود و. الناقلة  ــت الوق ــادة زي محملة مب
ــم  ــف رق ــى رصي ــت عل Baghdad رس
ــود وجرت  ــادة  زيت الوق ــة مب ١٢ محمل
ــاء  ــحن واالرس ــات التفريغ والش عملي
ــيق بني ادارة  واالقالع بالتعاون والتنس

امليناء وعمليات املالحة البحرية .

بغداد / البينة الجديدة

ــات وكيل  ــى توجيه ــاءً عل بن
ــيد حسني  الوزارة االقدم الس
ــتقبل مدير عام  ــوادي اس الع
ــواء  ــرية الل ــوارد البش ادارة امل
ــبهان  س ــني  حس ــي  احلقوق
ــن  م ــة  مجموع ــاعدي  الس
وذوي  ــني  واملواطن ــبني  املنتس
الشهداء واجلرحى ممن لديهم 
ــي املديرية للوقوف  اجراءات ف

على طلباتهم واحتياجاتهم 
والضوابط  ــياقات  الس ضمن 
القانونية، واستجاب سيادته 
لها وفق القانون والصالحيات 
ــدراء  ــاً م ــه، موجه ــه ل اخملول
ــات  ــل العقب ــات بتذلي املديري
أمامهم ومتابعة مواضيعهم 
املمكنة  ــرعة  بالس ــا  واجنازه
القانونية. ــط  ــن الضواب ضم
ــيادته جولة  ــرى س ــا اج فيم
تفقدية في مديرية السجالت 

ــير  ــق لالطالع على س والوثائ
العمل االداري ومواكبة التطور 
ــع مديريات  ــل في جمي احلاص
ــه  ــرية، ومتابعت ــوارد البش امل
ــم  والترمي ــر  التطوي ــال  أعم
ــة،  املديري ــة  وصيان ــل  وتأهي
ــى  ــيادته عل ــى س ــث اثن حي
ــي املديرية  ــود العاملني ف جه
ــي  ــاح ف ــم النج ــا له متمني
الزيارة  وعلى هامش  عملهم، 
ــة  مجموع ــيادته  س ــى  التق

ــتمعا  مس ــني  املراجع ــن  م
ــم  واحتياجاته ــم  لطلباته
ــي اجنازها  ــراع ف موجها االس
ــون،  والقان ــط  الضواب ــق  وف
ــذه الزيارات  ــتمرار ه تاتي اس
ــا  يجريه ــي  الت ــة  التفقدي
ــاكل  املش ــة  ملعاجل ــيادته  س
واملعوقات التي تواجه العمل 
ــاء  واالرتق ــل  التواص ــز  وتعزي
ــة  ــل  خدم العم ــتوى  مبس

للصالح العام.
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بغداد /

ــابات املفتوحة للمواطنني  أعلن مصرف الرافدين، امس األربعاء، عن عدد احلس
ــابَ توفيرٍ وحساباً  وفئات أخرى في فروعه ببغداد واحملافظات، بلغت ٤٨٢٤ حس
ــار املاضي.وذكر بيان  ــهر أي ــابات الودائع خالل ش ــاً بالدينار والدوالر، وحس جاري
ــا للمواطنني وفئات أخرى  ــابات اجلارية التي متَّ فتحه ــرف، أن عدد احلس للمص
ــاً بالدينار والدوالر.وأضاف، أن عدد  ــاباً جاري في أيار املاضي وصلت الى ٩٥٥ حس
حسابات التوفير املفتوحة للمواطنني بلغت ٣٧٠٤ حسابات بالدينار والدوالر، 
.وأشار إلى، أن املصرف  باإلضافة الى عدد حسابات الودائع التي بلغت ١٦٥ وديعةً
مستمر في تقدمي خدماته وذلك بفتح احلسابات للمواطنني الراغبني في إيداع 

أموالهم في املصرف واحلصول على الفوائد وفق شروط وضوابط وضعت.
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رئيس مجلس االدارة
رئيس التحرير

جريدة يومية سياسية عامة ال ترتبط بحزب أو حر كة أو أية جهة دينية أو سياسية

أسسها الراحل  

تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»تتمة ص «١»

واجلهات  ــوزارات  ال ــي  الكاظم ه  ووجّ
ــراع  غير املرتبطة بوزارة كافة، باإلس
ــماء املتعاقدين  ــرد بأس في إعداد ج
ــة ال تقل  ــة عقدي ــم خدم ــن لديه مم
ــنتني متهيداً لتثبيتهم، شرط  عن س
التأكد من توافر التخصيصات املالية 
الالزمة دون طلب تخصيصات مالية 
ــريحة  ــاً لش ــك إنصاف ــة؛ وذل إضافي
ــني، ولغرض  ــود واألجراء اليومي العق
ــي،  املعيش ــتواهم  مبس ــوض  النه
ــاب خدماتهم.وكان مجلس  واحتس
ــاب خدمة األجر  الوزراء قد أقرّ احتس
ــني على وفق  ــي لألجراء اليومي اليوم
ــون العمل  ــادة (٥) من قان ــكام امل أح
ـــنة ٢٠١٥ التي أجازت  ــم (٣٧) لس رق
ــل ألغراض  ــة العام ــاب خدم احتس
ــي حال  ــد ف ــب والتقاع ــد الرات حتدي
ــرط  ــالك الدائم، ش ــه على امل تثبيت
ــة،  التقاعدي ــات  التوقيف ــتيفاء  اس
ــع وزارة املالية،  ــيق م ــك بالتنس وذل
ومجلس اخلدمة العامة االحتادي.وأكد 
ــاف التعيني بصفة  ــى إيق اجمللس عل
ــا ال يتعارض مع  ــد أو أجر يومي مب عق
ــم الطارئ لألمن الغذائي  قانون الدع

ــوت عليه مجلس  والتنمية الذي ص
ــة  اجللس ــياق  النواب مؤخراً.وفي س
أيضاً استضاف مجلس الوزراء وكيل 
وزارة الصحة، الذي استعرض الواقع 
ــي العراق والتحديات التي  الصحي ف
ــات املعاجلة،  ــوزارة والي ــا ال تواجهه
ــات  ــن امللف ــدد م ــة ع ــت مناقش ومت
األساسية التي تنطوي على عدد من 
البرامج واملشاريع الصحية واإلدارية، 
لتنفيذها،  ــريعة  قرارات س وتتطلب 
ــفى ابن  ــر مستش ــا تطوي ــن بينه م
ــرّ مجلس  ــي، حيث أق ــينا التدريب س

الوزراء اآلتي - تولي وزارة املالية متويل 
ــط  ــار، فق ــغ (٦٥٠٠٠٠٠٠٠٠) دين مبل
ــمئة مليون  ــارات وخمس ــتة ملي س
ــفى  ــى وزارة الصحةمستش دينار إل
ابن سينا التدريبي املودع في حساب 
ــرف الرافدين فرع األمانة العامة  مص
ــر  ــص لتطوي ــوزراء، واخملص ــس ال جملل
ــاً، وتنفيذ  آنف ــفى املذكورة  املستش
للفرق  الطبي  ــتقدام  االس ــروع  مش
املرضى  ــة  األجنبية؛ ملعاجل ــة  الطبي
التنفيذ  ــال  والبدء بأعم ــني،  العراقي
ــر  وتوفي ــة،  التحتي ــى  البن ــة  وتهيئ

األجهزة واملستلزمات الطبية، تنفيذا 
للفقرتني (١، و٢) املذكورتني في كتاب 
ــة االحتادي املرقم  ــوان الرقابة املالي دي
 ٣ ــي  ف ــؤرخ  امل  (١١١٥٢٤٤٣) ــدد  بالع
شباط ٢٠٢١، املرفق ربط قرار مجلس 
الوزراء (١٥ لسنة ٢٠٢٢)، من إجمالي 
ــة. الصح وزارة  ــي  إجمال أو  ــة  الدول

وشهدت اجللسة استعراض التقرير 
ــراءات وزارة الصحة؛ في  الوبائي، وإج
ــا، واآلليات  ــة كورون ــة جائح مواجه
ــتلزمات  ــر املس ــي توفي ــدة ف املعتم
ــذ  باملناف ــات  واللقاح ــات  والعالج

ــوم العراق.وواصل  ــي عم الصحية ف
ــة املوضوعات  مجلس الوزراء مناقش
ــدول أعماله، وأصدر  ــة على ج املدرج
ــة: أوالً تولي  ــرارات اآلتي ــأنها الق بش
ــة تغطية تكاليف انعقاد  وزارة املالي
ــا  ومب ــة،  العريق ــارات  احلض ــدى  منت
ــتوى حضور وفود  ــب مع مس يتناس
ــدى من وزراء  ــدول األعضاء في املنت ال
ــة ومرافقيهم  ــة، ووزراء ثقاف خارجي
ــداد للمدة من  ــيعقد في بغ الذي س
(١٣ تشرين الثاني ولغاية ١٤ تشرين 
ــني  للفقرت ــذاً  تنفي ــي٢٠٢٢)،  الثان

ــاب ديوان  ــي كت ــني ف (١، و٢) املذكورت
الرقابة املالية االحتادي املرقم بالعدد 
ــباط  ش  ٣ ــي  ف ــؤرخ  امل  (١١١٥٢٤٤٣)
٢٠٢١، املرفق ربط قرار مجلس الوزراء 
ــنة ٢٠٢٢).ثانياً املوافقة على  (١٥ لس
ما يأتي: -  تخويل املدير العام للهيئة 
ــي وزارة املالية،  ــب ف ــة للضرائ العام
صالحية التفاوض والتوقيع باألحرف 
ــروع اتفاقية جتنب  ــى مش األولى عل
ــي، ومنع التهرب من  االزدواج الضريب
دفع الضرائب املفروضة على الدخل، 
ــة جمهورية  ــني حكوم ــال ب ورأس امل

السويسري  االحتاد  العراق، وحكومة 
بصيغته املعدلة من مجلس الدولة، 
استناداً إلى أحكام املادة(٨٠سادساً) 
ــتور.-  إعداد وزارة اخلارجية  من الدس
ــم  باس ــة  الالزم ــل  التخوي ــة  وثيق
ــراق إلي مدير  حكومة جمهورية الع
ــة للضرائب، على  عام الهيئة العام
ــدة ورفعها  ــياقات املعتم ــق الس وف
ــوزراء؛  ــة العامة جمللس ال ــى األمان إل
ــع رئيس  ــتحصال توقي ــن أجل اس م
وزارة  ــي  تول ــاً  الوزراء.ثالث ــس  مجل
ــغ (١٥٠٠٠٠٠٠٠٠)  ــل مبل ــة متوي املالي
دينار، فقط مليار وخمسمئة مليون 
ــتركة  دينار إلى قيادة العمليات املش
لتعزيز األمن في قاطع سنجار .رابعاً 
ــروع  ــتثناء مش ــى اس ــة عل املوافق
انشاء مشروع بارك متعدد الطوابق 
ــروط اإلعالن  في مدينة الطب من ش
ــرار مجلس  ــي ق ــوص عليه ف املنص
ــب  ــنة ٢٠١٩)، بحس الوزراء (٢٤٥ لس
ما ورد في كتاب هيئة استثمار بغداد 
ــدد (ن.و١٧٧٠) املؤرخ في ٦  املرقم بالع
ــاب وزارة الصحة  ــان ٢٠٢٢ وكت نيس

في ٢ آذار ٢٠٢٢.
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ــية، امس االول الثالثاء،  اصدرت سبع قوى سياس
ــمت فيه خارطة طريق للعملية  بيانا موحدا رس
ــكيل حكومة  ــا تش ــة، بينه ــية احلالي السياس
ــة.  وقالت  ــل املنظومة االنتخابي ــة وتعدي انتقالي
ــوى الوطنية  ــي إن «الق ــان صحف ــي بي ــوى ف الق
ــيوعي العراقي،  االتية: (حركة واثقون، احلزب الش
ــة املدنية  ــي الدميقراطي، احلرك ــار االجتماع التي
ــة نازل اخذ حقي، التحالف املدني  الوطنية، حرك
ــة)، اجتمعت  ــي الوطني ــة وع ــي، حرك الدميقراط

لتؤسس خارطة طريق وفق البنود االتية:ـ
ــن حالة  ــزءاً م ــت ج ــا ليس ــوى انه ــد الق ١- تؤك
ــداد احلالي وتدعو الى جتاوزه مبشروع وطني  االنس

جامع.  
ــتقلة جديدة  ــكيل حكومة انتقالية مس ٢- تش
من الكفاءات الوطنية النزيهة تاخذ على عاتقها 

تهيأة الظرف املالئم الجراء انتخابات جديدة.  
ــة االنتخابية عبر تعديل قانون  ٣- تعديل املنظوم

االنتخابات وتغيير املفوضية.  
ــي اداء مهامه  ــز مجلس النواب ف ٤- معاجلة عج
ــى التوقيتات  ــة وخروجه عل ــريعية والرقابي التش
ــه وفقا  ــتورية واال فالبرملان ملزم بحل نفس الدس

للمادة ٦٤ من الدستور.  
٥- تغليب لغة احلوار والتفاهم وعدم الدفع باجتاه 
الفوضى والصراعات واستخدام السالح وتعريض 

السلم االهلي خلطر حقيقي.  
ــزام قراراته  ــاء والت ــتقاللية القض ــرام اس ٦- احت
ــني املواطنني وحتقيق  ــوال الى حتقيق العدالة ب وص

االستقرار السياسي».

بغداد /

اجرى   وزير املالية الدكتور علي عبداألمير 
عالوي ، امس االربعاء  املوافق  زيارة ميدانية 
ــيد  واملصرف الصناعي  ــى مصرف الرش ال
ــال واملهام  ــير األعم ــى س ــالع عل ،  لإلط
ــة للمواطنني  ــات املصرفية املقدم واخلدم
ــى خاللها باملدراء  ــني . كما و التق واملوظف
ــا املتقدم. ــي  املصرفني وكادره العامني ف
ــلة من  ــارة ضمن سلس ــذة الزي ــي ه وتأت
ــور عالوي ،  ــي يجريها الدكت ــارات الت الزي
ــات التي تواجه عمل  للوقوف على املعوق

ــركات  ــات واملصارف والش ــر والهيئ الدوائ
ــى جتاوزها  ــل عل ــوزارة ،والعم ــة لل التابع
ــن متابعة  ــة ، فضالََ ع ــرعة املمكن بالس
عمل القطاع املصرفي وتطبيقه لألنظمة 
ــالوي على إدارتي  ــا أكد د. ع والقوانني.كم
ــة  ــي املتمثل ــيد والصناع ــي الرش مصرف
مبديرهما العام السيد باسم عبد يوسف 
والسيد  بالل صباح احلمداني  بذل اقصى 
اجلهود لالرتقاء مبستوى اخلدمات املصرفية 
ــاهمة  ــم املس ــيع حج ، وتوس ــة  املقدم
ــاع املصرفي   ، لكون هذا  الفعلية بالقط
ــز الداعمة ألي  ــاع يعتبر  من الركائ القط

ــاف عالوي  ــتقر وحيوي.واض ــاد مس اقتص
ــي  ــالح املال ــة االص ــن خط ــا ضم « تبنين
ــروع  ــة البيضاء) مش ــادي (الورق واالقتص
ــي احلكومي  ــاع املصرف ــاش دور القط انع
ــني لعب دور  ــم على املصرف ــو مايحت ، وه
محوري ورئيسي في دعم عملية النهضة 
ــة واالقتصادية عبر تقدمي الدعم  الصناعي
ــات املنتجة من اصحاب  املطلق للقطاع
ــاريع  واملش احمللية  ــة  الصناعي ــاريع  املش
ــير  ــا ينعكس ايجابا على س الصغيرة مم
العمل وانعاش مجمل االقتصاد الوطني.

بغداد /

بغداد /
ــياحة واآلثار حسن ناظم، توقيع مذكرة  أعلن وزير الثقافة والس
تفاهم للتعاون السياحي مع وزير التراث الثقافي اإليراني عزة اهللا 
ــم توقيع مذكرة  ضرغامي. وذكرت وزارة الثقافة ، انه جرت مراس
ــأن التعاون السياحي بني وزارة الثقافة والسياحة  التفاهم بش
ــات اليدوية  ــياحة والصناع ــار ووزارة التراث والثقافة والس واآلث
ــال وزير الثقافة  ــي بطهران.وق ــران مبتحف نيافران الثقاف في اي
ــه احلالية على رأس وفدٍ  ــبة، إنَّ زيارت خالل مؤمتر صحفي باملناس
ــاريع  ــي ٍ رفيع لطهران، جاءت بهدف تفعيل البرامج واملش ثقاف
الفنية والثقافية والسياحية املشتركة مع املسؤولني اإليرانيني 
ــع اجلانب اإليراني تناولت  ــاف ناظم، أن مباحثاته م املعنيني.وأض
ــة التي تصبَّ  ــياحية واآلثاري ــن امللفات الثقافية والس حزمة م
في مصلحة البلدين اجلارَين، وركزت كذلك على تنظيم عملية 
ــم  ــيما مراس ــة بني البلدين وال س ــات املقدس ــول زوار العتب دخ
ــار إلى أن الوفد  ــني عليه السالم.وأش زيارة أربعينية اإلمام احلس
العراقي يتطلع إلى أن تُفضي زيارته للجمهورية اإلسالمية، إلى 
ــني طهران وبغداد  ــياحي ب ــز التعاون الثقافي والفني والس تعزي
أكثر من أي وقت مضى.بدوره رحب الوزير ضرغامي بوزير الثقافة 
ــعيد ألن أكادمييًا بخلفية علمية  ــياحة واآلثار وقال أنا س والس
ــات الثقافية  ــق من أن العالق ــؤولية ، وأنا واث ــد قبل هذه املس ق
ــكل أفضل أكثر من  ــياحية بني إيران والعراق ستتعزز بش والس
ــم بأنها خطوة مهمة  ــف ضرغامي مذكرة التفاه ذي قبل.ووص
ا أن   ــياحية بني البلدين ، مضيفً لتعزيز العالقات الثقافية والس
العالقة احلضارية بني إيران والعراق كانت فريدة منذ القدم، فيما 
ــهيل العالقات بني  ــى إزالة املعوقات وتس ــدد الوزير ناظم عل ش
البلدين ، وأضاف، في هذه املذكرة مت التأكيد على إزالة املعوقات 
ــياحة البرية على مدار العام ، وأن ال تقتصر على  في مجال الس
ــم األربعني.كما عدَّ ضرغامي السياحة الدينية بأنها من  مراس
ــني اجلانبني وأضاف أن   زيارة األربعني هي  ــم مجاالت التعاون ب أه

أكبر جتمع بشري وظاهرة فريدة في العالم.

ــم منظمة  ــدت دانيلز، دع ــا، أكّ ــن جانبه م
ــي ملف الهجرة،  ــرة الدولية للعراق ف الهج
ــدول األعضاء في  ــم انضمامه جمللس ال ودع
املنظمة ليكون مؤثراً وفاعالً. وفي التطورات 
ــعودي، على  ــاً وافق مجلس الوزراء الس ايض
ــة والعراق مبجال  ــم بني اململك مذكرة تفاه
ــوان امللكي في  ــط الكهربائي.وذكر الدي الرب
بيان، انخادم احلرمني الشريفني، امللك سلمان 

ــعود ترأس اجللسة التي  بن عبد العزيز آل س
عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر امس االول  
ــالم بجدة.واضاف،  ــر الس ــاء، في قص الثالث
اناجمللس اصدر (١٤) قرارا بينها املوافقة على 
مذكرة تفاهم بني حكومة اململكة العربية 
ــراق  الع ــة  ــة جمهوري ــعودية وحكوم الس
ــي. على صعيد  ــط الكهربائ ــي مجال الرب ف
ــني، مع  ــر اخلارجية فؤاد حس ــر بحث وزي آخ

مستشار األمن القومي قاسم األعرجي، قرار 
احلكومة املتعلق بنقل العوائل العراقيَّة من 
ــز االعالمي للوزارة  ــم الهول. وذكر املرك خيّ مُ
ــتقبل  ــني اس ــة فؤاد حس ــر اخلارجيَّ ، ان وزي
ــم األعرجي،  ــار األمن القوميّ قاس مُستش
رات  ــتعراض آخر تطوُّ وجرى خالل اللقاء اس
ــي العراق  ــيَّة واألمنيَّة ف ــاع السياس األوض
ــب  د الوزير، بحس ــه أكّ ــن جانب واملنطقة.م

يَّة الدور الذي يضطلع به العراق  البيان، أهمّ
ــتناد إلى مبدأ احلوار  في حل اخلالفات باإلس
ــب العراق ما  ــيَّة لتجني والطرق الدبلوماس
ــع البيان، كما  ــن اإلرتدادات.وتاب ــل م يُحتَمَ
ــة  ــة العراقيَّ ــرار احلكوم ــان ق ــث اجلانب بح
ــن  م ــة  العراقيَّ ــل  العوائ ــل  بنق ــق  املُتعل
ود  ــوريّ إلى العراق واجلُهُ خيّم الهول الس مُ

احلكوميَّة في ذلك.
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بغداد / علي شحونه الكعبي
 زار املهندس جنم احليالي والوفد الفني املرافق 
له هذا  يوم الثالثاء  املاضي ٢٠٢٢/٦/١٤مشروع 
ــار واطلع  ــي محافظة االنب ــاء البغدادي ف م
ــكادر املهندس املقيم وكادر  بعد اجتماعه ب
الشركة  املنفذة  / شركة الفاو العامة احدى 
تشكيالت الوزارة على كافة مواقع املشروع، 
ــركة الفاو  ومتت الزيارة بحضور مدير عام ش
ــم الكامل من قبل  املديرية العامة  ومت  الدع
ــل وتذليل  ــذة في ح ــركة املنف ــاء  للش للم
ــي تواجه  ــات الت ــات واملعوق ــة الصعوب كاف
ــير العمل وإيجاد افضل احللول املناسبة  س
ــراع  ــرعة املمكنة من اجل االس ــا وبالس له
ــي خالل  ــه احليال ــروع ،ووج ــاز املش ــي اجن ف

ــى كادر املهندس  ــكره وتقديره  ال الزيارة  ش
املقيم وكادر الشركة جلهودهم املبذولة في 
ــوق  اخملطط  ــل عمل جيدة  تف ــق مراح حتقي
ــة   داعيا  ــاد  عراقي ــة وبأي ــات عاملي ومبواصف
املالكات الهندسية الفنية الى االسراع في 
ــروع  حيز  ــل من اجل دخول املش ــر العم وتائ
ــرب الهلنا  ــة وضخ  املاء الصالح للش اخلدم
في ناحية البغدادي.يذكر ان املشروع يعمل 
ــاعة ومن  ــة ٣٠٠٠م٣ بالس بطاقة تصميمي
اشراف املديرية العامة للماء وتنفيذ شركة 
ــية وبنسبة اجناز حاليا بلغت  الفاو الهندس
ــات   احتياج ــروع   املش ــي  يغط اذا   ٪٨٠،٥٢
ــاورة لها ومن  ــدادي والقرى  اجمل ــق البغ مناط

املؤمل اجنازة خالل هذا العام.

ــي هيئة النزاهة عن  ــت دائرة التحقيقات ف أفصح
ــا مديريات  ــط التي نفذته ــل عمليات الضب مجم
ــهر أيار  ــة لها خالل ش ــب التحقيق التابع ومكات
ــا ٥٤ عملية ضبط  ــى تنفيذه ــيرة إل املنصرم، مش
في بغداد واحملافظات أسفرت عن ضبط ٣٠ متهماً.
وذكرت الدائرة ، أن فريق عمل مكتب حتقيق الهيئة 
في الديوانية ضبط عقداً زراعياً لم يتم جتديده منذ 
عام ١٩٩٠، فضالً عن عدم قيام الشعبة الزراعية في 
ــاحته  املنطقة التي يقع فيها العقار البالغة مس
ــق  ــة بح ــراءات القانوني ــاذ اإلج ــاً باتخ ٣٩٥٢ دومن
ــن االنتفاع  ــخ العقد ومنعهم م ــن وفس املتجاوزي
ــتيفاء  ــة إلى عدم اس ــي، الفت ــند قانون ــه دون س ب
بدالت اإليجار وصدور عدة إعمامات بفسخ العقد، 
ــم تنفذ.وأضافت الدائرة، أن مديرية حتقيق  لكنها ل
ــتيالء على أراض مملوكة  نينوى ضبطت حاالت اس
ــا وبيعها خالفا للضوابط ودون  للدولة مت تقطيعه
استحصال موافقة اجلهات املعنية، فيما كشفت 

عن عدم استعمال أجهزة طبية قامت دائرة صحة 
النجف بشرائها من إسبانيا مببلغ (١,١٤٠,٠٠٠,٠٠٠) 
ــزة متروكة، بالرغم  ــار دينار، موضحة أن األجه ملي
ــأ.وأكدت أن فريق  ــي بلد املنش ــن تدريب الكادر ف م
عمل مكتب حتقيق كربالء ضبط شبهة تالعب في 
ــتثمارية املمنوحة إلى شركة تعليب  اإلجازة االس
ــيرة إلى أن  ــركات املقاوالت، مش ــالء وإحدى ش كرب
ــت (٢١,١٨٥,٩٩٥,٢٠٠)  ــة الهدر باملال العام بلغ قيم
ــار دينار.وتابعت، وفي محافظة ديالى مت ضبط  ملي
ــة؛ لقيام  ــة بلدية بعقوب ــالت في مديري (٨) معام
املوظفني ببيعها بسعر أقل من القيمة احلقيقية، 
ــق القانون رقم  ــة البيع متت وف ــة بأن عملي منوه
ــط متهمني  ــى ضب ــة إل ــنة ٢٠١٣)، إضاف (٢٥ لس
ــاك وساحات مستغلة  و(١٦) إضبارة حملالت وأكش
ــتحصال إيجاراتها  ــم اس ــخاص ويت من قبل أش
ــة بعقوبة، بالرغم  ــاق مع موظفني في بلدي باالتف
ــيرها مغلقة؛ بدعوى عدم وجود راغب في  من تأش

التأجير، خالفا للواقع.
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ــب الثاني  ــس محمود، النائ أكد يون
ــاد العراقي لكرة القدم،  لرئيس االحت
، أن احتاده يسعى لتأمني األموال من 
ــد مع مدرب  ــراع بالتعاق اجل اإلس
ــود الرافدين في  ــادة أس أجنبي لقي
ــدداً على أن  ــة، مش ــة املقبل املرحل
ــب األوملبي  ــم الفني للمنتخ الطاق

سيكون من ذات املدرسة.  
وقال محمود في تصريحاته لبرنامج 
«الكأس» الذي يذاع عبر قناة أي نيوز 
العراقية: «إن أبرز شروط التعاقد مع 
املدرب اجلديد للمنتخب العراقي أن 
يوافق على العمل في بغداد، وعقده 
ــى ٢٠٢٦، والهدف األول  ــتمر حت يس
ــخة  هو التأهل للمونديال في النس

بعد املقبلة». 
 وواصل: «أقرب استحقاق للمنتخب 
ــيكون في  أيلول املقبل  العراقي س
من خالل املشاركة في بطولة األردن 
الرباعية إلى جانب منتخبات البلد 
ــان ومنتخب آخر  ــتضيف وعم املس

يحدد الحقاً».
ــلّ  ــد ح ــود: «ال يوج ــح محم وأوض
ــر  وللتذكي ــي،  العراق ــب  للمنتخ
ــي بطولة  ــة التجديد بدأت ف عملي
ــرب بالدوحة، وجنحنا نوعاً  كأس الع

ما في الظهور بشكل جيد».
ــالم  اإلع ــط  ضغ «أن  ــى  إل ــار  وأش
ــا نعيد  ــي، جعلن ــارع الرياض والش
ــي  ف ــرة  اخلب ــر  عناص ــتقطاب  اس
ــرة بتصفيات كأس  ــات األخي املباري
ــوريا».   وس ــارات  اإلم ــام  أم ــم  العال

ــتطرد: «بيتروفيتش اكتشف ٣  واس
ــبابية من الدوري املمتاز،  ــماء ش أس
ــن عبد  ــان وحس ــد فرح ــم أحم وه
ــس، وزج بهم في  ــرمي ومناف يون الك
ــة املواهب  ــات املونديال، لقل تصفي
ــك الفترة، وبعد حقبة  احمللية في تل
ــتعانة باملدرب  ــش، مت االس بيتروفيت
ــهد، وقدمنا  ــي ش ــي عبد الغن احملل
ــم يحالفنا  ــردودًا إيجابيًا، ولكن ل م

التوفيق بالصعود إلى امللحق». 
وختم: «املدرب األجنبي هو االختيار 
ــدة  ــط جدي ــا خط ــي، ولدين النهائ
لنجاح مهمة املدرب اجلديد، ومنها 
إطالق دوري احملترفني للمساهمة في 
ــة  بناء منتخب قوي يعود للمنافس
ــة  والقاري ــة  العربي ــاب  األلق ــى  عل

والدولية في املرحلة املقبلة».  

ــعودية  ــة جدة الس ــتعد مدين تس
الستضافة منافسات بطولة غرب 
ــاالت  ــرة الص ــيدات لك ــيا للس آس
ــتكون أول بطولة  ــي س ٢٠٢٢، والت
ــائية  ــرة القدم النس ــة لك إقليمي

تستضيفها البالد.
وتنطلق املنافسات، اليوم اخلميس، 
ــك عبد اهللا  ــة مدينة املل على صال
ــاركة ٦ منتخبات،  ــة مبش الرياضي
ــطني،  وهي البحرين والعراق وفلس
ــي اجملموعة األولى،  ــي تتواجد ف الت
وصاحب األرض السعودية والكويت 

وعمان في اجملموعة الثانية.
وال تعتبر بطولة الصاالت النسائية، 
األولى التي تستضيفها السعودية 
ــائية  النس ــة  الرياض ــال  مج ــي  ف
ــهد /تشرين  بشكل عام، حيث ش
ــة  مدين ــتضافة  اس ــي،  املاض أول 
ــباب لرفع  جدة بطولة العالم للش
ــس املدينة  ــي نف ــال ٢٠٢١، وف األثق
أرامكو  ــنويًا بطولة  تستضيف س
ــيدات  للس ــة  الدولي ــعودية  الس

ــة امللك عبد  ــة اجلولف مبدين لرياض
اهللا االقتصادية.

األرض  ــب  صاح ــام  أم ــيكون  وس
ــعودية، اختبار جديد  منتخب الس
ــا حققه  ــاز أكبر مم ــو حتقيق إجن وه
ــي، عندما حصد  ــهر املاض في الش

البرونزية في دورة األلعاب اخلليجية 
بالكويت.

ــو  ــي مات ــدرب الكروات ــتمر امل ويس
ــاد  االعتم ــي  ف ــتانكوفيتش،  س
ــهن  ــم العباته، وعلى رأس على أه
والالعبة  ــري  الدوس احلارسة سارة 

ــق واملهاجمة  ــا توفي ــة صب املوهوب
نورة البراهيم.

ــوم  خص ــر  أكب ــن  م ــيكون  وس
الثانية،  ــة  ــعودية في اجملموع الس
الكويت الذي حصد فضية األلعاب 
ــه على نفس  ــة بعد تفوق اخلليجي
ــف النهائي  ــاء نص ــم في لق اخلص
ــس عمان  ــح، عك ــركالت الترجي ب
ــة خارجية  ــذي يخوض أول بطول ال
بعد أن قرر االحتاد العماني تأسيس 
املنتخب النسائي للصاالت الشهر 
ــكر  املاضي، واكتفى بخوض معس
تدريبي في إيطاليا قبل وصوله إلى 

جدة.
ــاب  األلع ــة  ذهبي ــل  بط ــدر  ويتص
اخلليجية ٢٠٢٢، منتخب البحرين، 
ــيحات للفوز باللقب  قائمة الترش
ــات موهوبات  امتالكه العب بفضل 
ــى،  العيس ــة  حص ــة  كاملهاجم
ــه لن  ــز، إال أن مهمت ــمني فاي وياس
ــراق الذي  ــهلة لوجود الع تكون س
ــى الالعبتني اخملضرمتني  يعتمد عل

نادية فاضل وطيبة سليم. 

ــا،  دوناروم ــي  جيج ــدد  ش
ــارس إيطاليا، على أنه ال  ح
ــذار للهزمية  ــد إيجاد أع يري
ــا  ــي تلقاه الت ــة  التاريخي
ــام أملانيا،  منتخب بالده أم
ــس  أم  ،(٥-٢) ــة  بنتيج
الرابعة  ــة  باجلول ــاء،  الثالث

بدوري  ــات  دور اجملموع ــن  م
األمم األوروبية.

ــي  ف ــا  دوناروم ــال  وق
«راي  ــاة  لقن ــه  تصريحات
«نحن  اإليطالية:  سبورت» 
ــد أعذار،  ــون، ال توج غاضب
علينا العودة وإثبات عكس 

ما ظهر أمام أملانيا».

وأضاف «كنا نفتقر إلى كل 
ــعر  ــيء الليلة، كنا نش ش
ــض التعب بعد  ــا ببع أيضً
لعب ٤ مباريات في ١٥ يوما 
ــم، لكننا  وفي نهاية موس
ــذار، اآلن  ــاد أع ــد إيج ال نري
ــننظر في عيون بعضنا  س
كل  ــنحلل  وس ــض  البع

شيء».
ــة  بخيب ــعر  «نش ــع  وتاب
ــر  للجماهي ــرة  كبي ــل  أم
ــة، كان  ــاهدوه الليل ــا ش مل
الفرص،  ــن  م القليل  لدينا 
سنحلل كل شيء وسنبدأ 
ــا ارتكبنا  ــد، كلن ــن جدي م
ــي  بإمكان وكان  ــاء،  أخط

ــف  املوق ــع  م ــل  التعام
ــكل أفضل عندما كنا  بش
ــك تتعلم  ــر ٤-٠، لكن نتأخ
ــاء وتنمو، علينا  من األخط
نعود  ــتراحة كي  االس اآلن 

أقوى بكثير».

ــدم، تدريباته  ــئني   لكرة الق ــل منتخب الناش يواص
حتضيراً خلوضِ أولى مبارياته الودية ضمن معسكره 
ــبابَ نادي  التدريبي املقام في تركيا، حيث يالعب ش
ــرة القدم في بيان   ــر االحتاد العراقي لك أنطاليا. وذك
ــة األولى له األحد  ــدأ الوحدةَ التدريبي ــب ب ان املنتخ
ــه في وقت  ــا بعد وصول ــة أنطالي ــي في مدين املاض
ــهدت  ــر إلى مقر إقامته، بعد رحلة مضنية ش متأخ
ــطنبول  ــاعات في اس ــبع س انتظاراً ملا يقرب من س
ــقَ بالوفد  ــة أنطاليا. والتح ــى مدين ــل التوجه إل قب
الثنائي أحمد عبد الرضا احملترف في نادي بيرشخوت 
ــرف في نادي  ــب علي الوادي احملت ــي، والالع البلجيك

لومبي الدمناركي.
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عالء كرم اهللا

ــاس غاية ال تدرك) وأنا  ــاذا تذكرت مقولة ( أرضاء الن ال أدري مل
أرثي الراحل الكبير مؤيد البدري ، الذي فجع العراقيني كلهم 
ــط الرياضي فقط ، املقولة التي كثيرا ما  بوفاته وليس الوس
قرأناها وسمعنا بها ورددناها ، وفعال يصعب أن ترضي الناس 
جميعا وتكسب محبتهم ، وال أعتقد أن هناك من أستطاع 
ــاس وأمزجتهم وأرائهم  ــية الن ــك!؟ ، وذلك ألختالف نفس ذل
ــة واألجتماعية  ــم العلمي ــم وخلفياته ــم وبيئته وثقافاته
ــائرية ، وما  ــة واملذهبية والعش ــة والدينية والقومي والتربوي
الى ذلك. ولكني توقفت بأنبهار وتعجب كبير عندما وجدت 
ــة التاريخية  ــر تلك املقول ــر البدري قد قه ــل الكبي أن الراح
ــتطاع أن يحظى  ــك ، حيث أس ــا تفرد بذل ــا! ، عندم وأدركه
ــتثناء  ــر كل العراقيني وبال أس ــى وأحترام وتقدي مبحبة ورض
ــم ومعتقداتهم، رغم ما  ــى أختالف بيئاتهم وتوجهاته وعل
ــم يرضوا على أحد!!  ــروف عن العراقيني تاريخيا بأنهم ل مع
ــر وراء ذلك هو اهللا عز وعال!  ، وال أكون مبالغا أذا قلت أن الس
ــكل األستاذ  ــيئا من محبته في صورة وش ، عندما جعل ش
مؤيد البدري وحتى في صوته! مما جعله محبوبا ومقبوال لدى 
ــمعه! ، وأكاد أجزم بأنه  ــاهده ويس كل من يراه ويلتقيه ويش
ــدري! ، أو حمل عليه ضغينة  ــد أحد ال يحب مؤيد الب ال يوج
ــخصيات  ــرد البدري عن غيره من الش ــا . كما وتف ــي يوم م ف
ــة وبأجماع كل العراقيني بأنه هو من حبب الرياضة  الرياضي
الى قلوب ونفوس العراقيني ، ليس في كرة القدم فقط بل في 
كل األلعاب الرياضية من خالل برنامجه األسبوعي (الرياضة 
ــال أنقطاع  ــدى ٣٠ عاما ب ــذي قدمه على م ــبوع) ال في األس
ــال، فكانت  ــه أجيال وأجي ــذي تربت علي ــاح كبير، وال وبنج
ــبوع  ــاء من يوم الثالثاء من كل أس ــعة مس ــاعة التاس الس
ــوال في عموم  ــبه بحظر التج ــدمي البرنامج ، أش ــد تق موع
ــات التلفزيون  ــمر اجلميع أمام شاش ــراق !! ، حيث يتس الع
ــمعوا  ــاهدوا ويس ــيوخ، صغار كبار ليش ــال ، ش ــاء ، رج نس
ــل لهم أخبار  ــوب العراقيني ، وهو ينق ــوب املاليني محب محب
الرياضة محليا وعامليا بطريقة جميلة وسهلة وبال تكلف أو 
ــر القلب! ، فكان  تصنع وبتلقائية وبصوته الرخيم الذي يأس
ــة الرياضية لدى عموم  ــر الثقاف ــه أثر كبير في نش لبرنامج
ــني. وكان صوت مؤيد البدري وبرنامجه وتعليقه على  العراقي
ــي العراقيني آالمهم وأوجاعهم  املباراة الكروية، هو من ينس
ــة وأخبارها وحماقات وتهور رموزها!. كان صوت  من السياس
ــوت الوطن الواحد والعراق الواحد فبقدر  مؤيد البدري هو ص
ــني، كان صوت البدري  ــة وأحزابها العراقي ما فرقت السياس
ــت خيمة العراق  ــى املباراة هو من يجمعهم حت وتعليقه عل
الواحد!. أبا زيدون ليعلم أهلك وذويك بأنك لم متت! فأنت باق 
ــومة في أعيينا ألنك  في قلوبنا وعقولنا وتبقى صورتك مرس
ــت العراق والعراق هو أنت، فأنت من علمتنا وجمعتنا على  أن
ــة مباراة يخوضها  ــن خالل تعليقك على أي ــب العراق! ، م ح
ــات صوتك  ــي . ويبقى صدى صرخ ــق العراق ــا الفري ويلعبه
ــي قلوبنا  ــيا عام ١٩٧٧!!، ف ــباب أس ــا فزنا ببطولة ش عندم
ــا وأرواحنا تتناقله األجيال جيل بعد جيل ، ألنه ميثل  وعقولن
ــن الواحد، فنم  ــعب الواحد والوط حب العراق الواحد والش
ــاء كل العراقيني لك بأن تكون اجلنة مثواك  قرير العني ، بدع
، ألنك أدركت محبتهم ورضاهم جميعا بال أستثناء. وإنا هللا 

وإنا إليه لراجعون.
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ــي لكرة  ــاد العراق ــن االحت اعل
ــاً حتكيمياً  ــدم، ، ان طاقم الق
عراقياً سيقود مباراة منتخبيّ 
ــتراليا ضمن  ــعودية واس الس
ــف النهائي لبطولة  الدور نص
كأس آسيا حتت سن ٢٣ عاماً.

ــاد في بيان أن االحتاد  وذكر االحت
ــدم اختار  الق ــيوي لكرة  االس
ــم  ــم الدولي مهند قاس احلك
ــي  منتخب ــاراةَ  مب ــادة  لقي
ــس  ــتراليا ام ــعودية وأس الس
واثق  الدولي  األربعاء، يساعده 
مدلل حكماً مساعداً والدولي 
ــاً ملنظومة  ــي صباح حكم عل

الفار.
ــام االحتاد  ــر، اق ــن جانب اخ م

العراقي، بالتنسيق مع االحتاد 
الفرعي في النجف، وبالتعاون 
ــة احلكام املركزية، دورةً  مع جلن
للحكام املستجدين مبشاركة 

٣٣مشاركاً من مواليد ٢٠٠٠.
ــة  ــي قاع ــدورة ف ــت ال  واقيم
ــي  الدول ــف  النج ــب  ملع
ــرة من ١٢ إلى  للمؤمترات  للفت
ــهر اجلاري وحاضر  ١٤ من الش
اإلقليمي  احملاضر  احلكم  فيها 
الدكتور محمد عرب، واحملاضر 
ــب،  ــي أدي ــؤي صبح ــي ل الفن
ــة  البدني ــة  اللياق ــر  ومحاض
ومت  ــني.  احلس ــد  عب ــد  أحم
ــواد وآخر  ــرح امل ــي الدورة ش ف
ــالت في  ــتجدات والتعدي املس

قانون كرة القدم.
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ــذي الحتاد كأس  ــن املكتب التنفي أعل
اخلليج العربي، ، حتديد يوم ٢٠ حزيران 
ــة تفقدية  ــر زيارة خليجي موعداً آلخ
ــتضافة خليجي  للبصرة من اجل اس
ــيكون يوم ٣٠ من الشهر  ٢٥، فيما س

اجلاري موعد حسم القرار النهائي.
ــامل كامل  إن  ــال عضو املكتب ش وق
«الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل 
ثاني رئيس احتاد كأس اخلليج العربي 
ــرأس إجتماعاً للمكتب  لكرة القدم ت
ــذي لالحتاد عبر االتصال املرئي،  التنفي

ــني عام االحتاد  ــاركة األعضاء وأم مبش
السيد جاسم سلطان الرميحي».

ــل انه «مت خالل االجتماع  وأضاف كام
األول  ــاع  االجتم ــر  محض ــاد  اعتم
ــذي، كما  ــب التنفي ــابق للمكت الس
ــن  ــر م ــل بتقري ــاز كام ــدمي إيج مت تق
ــة لالحتاد عن  ــة التفقدي ــل اللجن قب
ــرة  البص ــة  محافظ ــتعدادات  اس
ــتضافة خليجي “ ٢٥ “  العراقية الس
ــي قامت بها اللجنة  بعد الزيارات الت
ــا  ميداني ــا  واطالعه ــة  للمحافظ
ــة ومتطلبات  ــآت الرياضي على املنش

ــو  ــع عض ــرى. وتاب ــتضافة األخ االس
ــى تقرير  ــد مت االطالع عل ــاد «لق االحت
الوفد اخلليجي الذي زار البصرة مؤخراً 
وتعرف على نسب اإلجناز مللعب امليناء 
ن نسبة االجناز جتاوز ٩٠ ٪ وكذلك  وخمّ
ــى االنتهاء  ــي قاربت عل ــادق الت الفن

بنسبة اجناز بلغت ٨٠ ٪».
ــة  ــدول املرحل ــل ان «ج ــاف كام واض
ــارة أخيرة  ــيكون هناك زي القادمة س
ــتضافة البصرة خلليجي  ــم اس حلس
ــاد اخلليجي  ــا أن «وفد االحت ٢٥»، مبين
ــهر اجلاري لزيارة  حدد يوم ٢٠ من الش

ــد النهائي  ــد املوع ــع حتدي ــراق م الع
الجتماع املكتب التنفيذي في الـ ٣٠ 

من الشهر احلالي».
ــي  العرب ــج  اخللي كأس  ــاد  احت وكان 
ــي ١٧ أيار ٢٠٢٢،  لكرة القدم أعلن ، ف
ــق  ــرة ح ــح البص ــى من ــة عل املوافق
ــتضافة خليجي ٢٥ بعد موافقة  اس
ــا بنيّ أن  ــاد، فيم ــع أعضاء االحت جمي
ــض «النقوصات» التي ميكن  هناك بع

جتاوزها الحقاً في هذا امللف.
ــدم  ــرة الق ــي لك ــاد العراق وكان االحت
ــن زيارة  ــار ٢٠٢٢، ع ــي ١٤ أي ــن ، ف أعل

«روتينية دورية» لوفد خليجي لتفقد 
ــتعداداً  البصرة اس ــادق  وفن ــب  مالع
ــة، فيما بنيّ  ــج املقبل ــة اخللي لبطول
ــآت  املنش ــم»  «سيقس ــد  الوف أن 
ــتعد  ــا للحاجة. ويس ــادق وفق والفن
ــة خليجي ٢٥  ــة بطول ــراق إلقام الع
ــتمر  في محافظة البصرة ، فيما تس
الزيارات التفقدية الحتاد كأس اخلليج 
العربي بشكل مستمر لتفقد مرافق 
ــا ومالعبها إلقامة  احملافظة وفنادقه

البطولة.
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ــن والفنون  ــن امله ــد التطريز م يع
ــي  تعتمد  ــعبية اجلميلة الت الش
على املهارة العملية والذوق الرفيع 
ــن   الف ــذا  وه ــة،  الفائق ــة  واملوهب
ــر قبل عقود من  ــرعان ما انتش س
ــن املدن  ــداد وعدد م ــن في بغ الزم
ــاء  النس تزاولها  العراقية كمهنة 
ــمى  تس ــة  وبطريق ــوت  البي ــي  ف
ــوة االولى  ــذي يعد اخلط (االمتني) ال
ــل فيما  ــم لينتق ــز ث ــن التطري لف
ــد كمهنة الى العديد من  احملال  بع
العاصمة  ــي  ف ــة  احمللي ــواق  واالس
ــات  ليحقق  ــداد وبقية احملافظ بغ
ــارا و ازدياداً محلوظا في عدد  انتش
ــني من  ــه او الراغب ــني مع املتعامل
ــرائح  ــر مختلف الش ــن وعب الزبائ
ــذا النوع  ــاء ه ــة باقتن االجتماعي
ــة واالعمال  ــات احلرفي ــن النتاج م
القماشية املزينة بالزخارف  وااليات 
القرانية والعبارات واالقوال واحلكم 
املأثورة وبشكل جميل ورائع والتي 
غالبا ماتزدان بها واجهات املواكب  
ــوت  والبي ــة  واالبني ــينية   احلس
ــبات الدينية  ــي املناس ــة ف وخاص
ــهر محرم  ــي من بينها ايام ش والت
احلرام وعاشوراء  ذكرى استشهاد 
ــالم ) ــه الس ــني (علي ــام احلس االم
ــدأ  يب ــبات  املناس ــذه  ه ــالل  فخ
ــاجد  ــة واملس تزيني املراقد املقدس
بالالفتات  ــوت  والبي ــينيات  واحلس
ــود املطرزة باخليوط  ذات اللون االس
ــاة  ــة االلوان املوش ــة وبقي الذهبي
ــكيالت جميلة ومبا  ــارف وتش بزخ

ــبة .  الطراز  يتالئم وطبيعة املناس
ــو فاطمة )  ــي ( اب ــدر الطائ فالح ب
ــب محل للتطريز في مدينة  وصاح
الكاظمية حني  سألناه ان يحدثنا 
ــه معها  ــة و بدايات ــذه املهن عن ه

اجاب قائال :.
ــي  ف ــارس  مي ــز  التطري ــن  ف كان   
ــر واعني في  ــي بداية االم ــداد ف بغ
اخلمسينات اعتماداً على املهارات 
ــبعينيات  اليدوية للطراز وفي الس
ــا  دخلت  ــرن املاضي تقريب ــن الق م
املكائن احلديثة للتطريز ثم جاءت 
ــا املكائن التي مت ربطها على  بعده
احلاسوب والتي تستخدم لالعمال 
ــداد  الكبيرة  ــات واالع ذات   الكمي
ــها   ــدة في زخرفتها ونقوش واملعق

وبوقت قياسي .
ــن التطريز  ــه مع ف ــن بدايات  اما ع
ــرين  ــول.. انها كانت قبل عش فيق

ــتاذي ناصر ( ابو  ــا وعلى يد اس عام
ــة الكاظمية وانا  ــدر ) في مدين حي
ــوى اخلياطة  ــت اه ــك كن ــل ذل قب
ــن عائلة  ــن كوني م ــى الرغم م عل
متتهن النساجة فوالدي  واعمامي 
ــاجني  ــم كانوا نس ــي كله واخوال
ــيج فتاح   ويعملون في معامل نس
ــوا  كان ــا  وقبله ــة.  املعروف ــا  باش
ــة.  ــل االهلي ــي املعام ــون  ف يعمل

موضحا  بانه قبل عمله كطراز
 لالعالم والالفتات احلسينية والتي 
تستخدم خالل املناسبات الدينية 
اخملتلفة كان يقوم بتطريز العباءات 

والصايات النسائيةالتقليدية  ..
*اجنازات واعمال فنية مميزة

ــة واالجنازات  ــال الفني . وعن االعم
ــاه بطريقة  ــزة والالفتة لالنتب املمي
ــراز ابو  ــي قام بها الط ــز الت التطري
العاملون معه  ــون  واحلرفي فاطمة 

ــن الظروف  ــول.. على الرغم م فيق
الصحية الصعبة التي متر به البالد 
ــلبا  وحظر التجوال مما انعكس س
على احلالة املعاشية واالقتصادية 
ــرائح االجتماعية  على جميع الش
ــتثنائية متكنا  ــا وبجهود اس اال انن
ــتطيع القول  ــاز اعمال نس من اجن
ــهادة االخرين من انها متميزة  وبش
ــاب  واعج ــان  استحس ــت  ونال
ــي من بينها اجناز علم  اجلميع..والت
ــاس ٥/ ٢٢م × ١٥م..ويحمل  كبير قي
عبارة (عراق احلسني) مت تخصيصه 
للحشد الشعبي اجملاهد وقد تولى 
ــز مهمة التطريز  ــراز حيدر عزي الط
ــرة ايام فيما  ــتغرقت عش التي اس
قام اخلطاط املبدع موسى الزيادي 
الى جانب قيامنا  بخطها..واضاف 
باجناز اعمال اخرى خاصة مبناسبة 
يوم عاشوراء منها لوحة كبيرة من 
ــهاد  استش ــف حلادثة  الط واقعة 
١١م  ــاس  بقي ــي  وه ــلم  مس اوالد 
ــم وضعت على  طوال وبعرض ٧٥س
ــا  انن ــا  ..كم ــر  الطاه ــا  ضريحهم
ــل مصحف كرمي بطريقة  ننوي عم
ــر كان يكون  ــز وبقياس كبي التطري
ــيكون  ــم.. ورمبا س ــم ×٧٥س ٩٠س
مبثابة حتفة نادرة يتم تنفيذها الول 

مرة بطريقة التطريز..
ــبب  بس ــي  احملل ــج  املنت ــاد  *كس

استيراد االلبسة اجلاهزة..
ــو فاطمة  ــراز فالح اب ــي الط  ويلق
ــؤولة  ــة على اجلهات املس بالالئم
ــتيراد  ــببه االس ــا يس ــة مل واملعني
ــزة  اجلاه ــة  لاللبس ــي  اخلارج
ــي من  ــج  احملل ــرار للمنت ــن اض م

ــة اخملتلفة التي تعتمد في  االلبس
تصاميمها على اخلياطة والتطريز 
ــزوف  ع ــب  جان ــى  ال  . ــدوي   الي
ــات من احلرفيني  ــرات بل املئ العش
ــة وتركها  ــذه املهن ــني به والعامل
ــا الى ان  ــن اخرى الفت ــل مبه للعم
ــبب  ــهر االخيرة وبس ــالل االش خ
ــتيراد  جائحة كورونا وتوقف االس
ــم ملزاولة  ــدد كبير منه ــد عاد ع ق
ــنوات  ــذه املهنة التي امضوا س ه
ــم معها..مؤكدا  طويلة من عمره
ــات واالهتمام  ــرورة االلتف على ض
بتوفير املواد االولية للتطريز ولوازم 
ــوم عالية على  اخلياطة وفرض رس
االلبسة املستوردة لتكون االسعار 
ــتورد  ــية بني احمللى واملس التنافس
ــه حدثنا أيضا  ــة من جانب متعادل
اخلطاط املبدع موسى الزبادي عن 
ــال التي يتم  ــط أالعم ــي خ دوره ف

ــالل توظيف أنواع  تطويرها من خ
اخلطوط والزخارف االسالمية وذلك 
ــب االيات واالقوال التي يراد  بحس
خطها على القماش اخلاص بذلك 
, كما أن هنالك كما يقول.. أعمال 
ــا من قبل  ــرى يتم تكليفنا به أخ
ــذا االجتاه أيضا وفي  الزبائن وفي ه
جميع االحوال فان اخلط والزخرفة 
ــن التطريز وعمل  هما مكمالن لف
ــى خبرته  ــو االعتماد عل الطراز ه
وموهبتة الجناز عمل فني متكامل 
ــع بني  ــط رصينة جتم ــق ضواب وف
ــة التصميم..  جمالية اخلط واناق
وهنا البد ان نشير الى الطراز حيدر 
ــن التطريز هو  ــز الذي جذبه ف عزي
ــر  فصار اليقل موهبة ومهارة  االخ
عن االخرين من زمالئه في العمل . 
وقد لفت أنتباهي بجلوسه خلف 
ــز وهو يكاد  ينتهي  ماكنة التطري

من تطريز آية قرانية  بخط الثلث 
ــة واالبداع  ــي الروع ــت غاية ف كان
ــأله عن هذه  ــت عنده الس فتوفق
ــه وتعلمه لها  ــر اجنذاب املهنة وس
ــب الفضل االول في  ومن هو صاح

ذلك فقال.. : 
ــال كانت مع  ــذا اجمل ــي في ه بدايات
ــي التي كان لها الفضل االول  والدت
ــي تعليمي أبجديات هذا  واالخير ف
ــذ عام١٩٩٤  ــذه املهنة من الفن وه
ــد فن  ــت جتي ــا كان ــد االن النه وحل
ــت فضال عن  ــكل الف التطريز وبش
ــل في احد معامل  انها كانت تعم

التطريز اخملتصة بهذا االجتاه. 
ــة لكوني اجيد  ــدر اضاف يقول حي
ــم مما ساعد ذلك  التصميم والرس
ــة  ــي العملي ــر امكانات ــي تطوي ف
ــى  ال ــت  أنتقل ــا  بعده ــي  وموهبت
ــع االخ  ــاص للعمل م ــاع اخل القط
ــالح الطراز (ابو فاطمة )  . وتبقى  ف
ــدوي كما يقول  ــال التطريز الي أعم
حيدرهي االفضل في قيمتها لدى 
الكثير من الناس املهتمني باقتناء 
هذه االعمال سواء في املساجد او 
ــيرا الى انه عمل خالل  البيوت مش
السنوات السابقة في احدى الدول 
العربية والتقي العديد من الطرازين 
ــم وكما  ــب اال انه ــرب واالجان الع
ــيدون  ــع كانوا يش ــول..ان اجلمي يق
ــي  ــراز العراق ــاءة الط ــارة وكف مبه
ويثنون على خبرته وسعة اطالعه 
في هذا اجملال..  بقي ان نقول ان فن 
التطريز هو فن شعبي جميل وراق 
مازال يبحث عن مساحة مناسبة 

في  خارطتنا الفنية ...

مسرى حيدر

ــن  ــل م ــاة قلي ــن املعان ــر م كثي
ــيون  النفس املرضى  ــاعدة..  املس
ــم  الوص ــات  تداعي ــون  يواجه

االجتماعي.
ــية  ــكل االضطرابات النفس تش
صاب بها، لكنه  ــرا للمُ حتديا كبي
مع الوقت يتعلّم كيف يستطيع 
التعامل معها ويديرها بشكل ال 
ــلبا أو يُعرقل سير حياته  يؤثر س
ــم  الوص أن  إال  ــر،  كبي ــكل  بش
املصابني  ــال  ين ــذي  ال ــي  اجملتمع
ــات  ــن االضطراب ــوع م ــذا الن به
ــذا التحدي أكثر  ــل املرور به يجع
صعوبة، بل ويضغط على املريض 
ــر العالج أو ال يُفكر فيه من  ليؤخ
ــاس، خوفا من الوقوع حتت  األس
والتصنيفات  االتهامات  مقصلة 

القاسية.
الصحة النفسية

ــة  االخصائي ــالم  رمي مس ــول  تق
ــالج  الع ــة  «اهمي ــية  النفس

النفسي تنبع من اعتبارها أولوية 
ــا  ــي مثله ــة فه ــة العام للصح
ــدية البد من  ــل الصحة اجلس مث
االهتمام فيها و اعطاءها حقها. 
ــية هي الصحة  ــة النفس الصح
ــا و  ــاعرنا و عالقاتن ــة ملش العام
ــلوكنا  ــا على افكاره و س تأثيره
ــنا. لو تخيلنا اسنان  و احاسيس
ــدون عالج  ــت ب ــة و ترك مسوس
ــديدة و قد  نهايتها بتكون آالم ش
ــن فالعالج  ــقوط الس ــؤدي لس ي
ــب من مضادات حيوية او  املناس
ــاعد كثيرا نفس  ــكنات يس مس
ــي  ــالج النفس ــي الع ــيء ف الش
ــنعيش  ــاه و جتاهلناه س لو تركن
ــن  ــني م ــدة محروم ــنوات عدي س
ــبب  بس ــعادة  الس و  ــة  املتع
التفكير املستمر، احلزن املستمر، 

و العالقات الغير سوية»
مجنون

ــدى  اح ــد  امج ــارة  س ــول  وتق
مراجعات الطب النفسي «قررت 
ــي ولم  ان اذهب للطبيب النفس
اهتم لكالم اجملتمع ،بسبب امور 
ــياء من  ــيتي واش ــرت في نفس أث
ــن حروب واحداث كثيرة  املاضي م
ــذه العقد  ــي التؤثر ه غيرها، لك
ــتقبالً علي وعلى  النفسية مس
أسرتي واطفالي يوماً ما، تعاجلت 
ــهر عن طريق العالج  خالل ٨ اش
ــي والدوائي ، فأكتشفت  النفس
ــع ينظر  ــي ان اجملتم ــالل جتربت خ
ــي  ــرة خاطئة للطب النفس بنظ
وانه حصراً للشخص الذي يطلق 
عليه مصطلح (مجنون) او يعتبر 

حالة ميؤوس منها فأخذت على 
ــة توعية عبر مواقع  عاتقي حمل
التواصل االجتماعي لتغيير هذه 

الفكرة»
وصمة عار

ــاف دكتور  ــذا املنطلق أض ومن ه
ــن  حس ارام  ــي  النفس ــب  الط
قائالً:» قد أصبح العالج النفسي 
ــر اجملاالت أهمية في حياة  من أكث
اإلنسان، فتتأثر النفس البشرية 
ــي حتيط بها  ــة الظروف الت بكاف
ــكالت، والظروف  كاألزمات، واملش
ــن أن  ــن املمك ــي م ــة الت الصعب
ــي حياته،  ــرء ف ــا امل ــرض له يتع
باإلضافة إلى العديد من العوامل 
االجتماعية البيئية، والتكوينية، 
ــرية،  األس ــئة  التنش ــاليب  وأس
ــوء  ــك قد يؤدي ذلك إلى نش وبذل
ــراب  أو االضط ــي  ــرض النفس امل
ــباب  ــدة اس ــاك ع ــي، هن النفس
ــأون او  ــخاص ال يلج ــل االش جتع
ــية   يتجنبون زيارة العيادة النفس
بسبب عدم وجود مختصني   في 
مدينة او بلد الشخص و قلة عدد 
ــول على مواعيد  و صعوبة احلص
ــدم توفر القدرة املاديةو رفض  او ع
ــذه  ه كل  و   ، ــل  االه او  ــارب  االق
ا بوصمة  ــدً ــباب مرتبطة ج االس
ــي  العار املرتبطة بالعالج النفس

و زيارة طبيب او اخصائي.
انتحار

وأشار اللواء خالد احملنا املتحدث 
أن  ــى  إل ــة  الداخلي وزارة  ــم  باس
ــدأت منذ عام  ــاالت االنتحار ب «ح
ــاد، حتى  ــه نحو االزدي ٢٠١٦ تتج

ــجلة  بلغت حاالت االنتحار املس
في عام ٢٠٢١ اكثر من ٧٠٠ حالة 
ــبة  ــت اإلحصائية أن النس ، وبين
ــار بني  ــاالت االنتح ــجلة حل املس
ــل  ــة أق ــات العمري ــوف الفئ صف
ــي  ــت ٣٦٫٦ ف ــنة كان ــن ٢٠ س م
ـــ٢٠ عاماً إلى  ــن ال املائة، ومن س
ــي املائة ،  ــت٣٢٫٢ ف ــاً كان ٣٠ عام
أن حاالت  ــة  اإلحصائي ــرت  وأظه
االنتحار بني الذكور تشكل ٥٥٫٩ 
ــبة  ــكل نس في املائة، فيما تش
ــاء،  ــي املائة بني فئة النس ٤٤٫٨ ف
ــب االنتحار  ــفت عن أن نس وكش
ــت ٥٥  ــزاب بلغ ــوف الع بني صف
ــني صفوف  ــة، وبلغت ب ــي املائ ف

ــي املائة. وأظهرت  املتزوجني ٤٠ ف
ــبة االنتحار وقعت  ــا، أن نس أيض
ــوف غير  ــا بني صف ــي معظمه ف
املتعلمني أو حصلوا على تعليم 
ــم يكملوا تعليمهم  متواضع ول
ــبة  ــي. حيث بلغت النس االبتدائ
ــة ٦٢٫٢  ــذه الفئ ــوف ه ــني صف ب
ــن حصلوا على  ــة، أما م في املائ
«تعليم ما دون املرحلة الدراسية 
 ١٦٫٩ النسبة  فبلغت  املتوسطة 
ــون عن العمل  في املائة والعاطل
ــات البيوت ٢٩٫٩  ٣٥ في املائة، ورب
ــا، فان  ــا للمحن ــي املئة».وطبق ف
اإلحصائية أكدت أن هناك أسباباً 
ــدة منها ما يتعلق بالضغط  عدي

ــكل عدد املنتحرين  النفسي وش
ــبة ٣٦٫٢٢ في  من هذه الفئة نس
النفسية  االضطرابات  أما  املائة، 

فبلغت ٣٤٫٦٤ في املائة»
الوسواس القهري 

ــد مراجعي  ــول عمر عادل اح ويق
ــا كنت  ــيني « ان ــاء النفس االطب
ــري  القه ــاس  بالوس ــا  مصاب
ــة  ــن النظاف ــراً م ــت كثي ،وعاني
ان  ــض  ارف ــت  ــا كن ــغ فيه املبال
ــدت ان في  ــني احد واعتق يلمس
كل الناس جراثيم قاتلة ، واشك 
وابالغ في التفكير مع ذلك كنت 
ــذا املرض خوفاً  ــر اصابتي به انك
ــن االن  ــرة اجملتمع لي لك ــن نظ م

ــل جتربتي لكل  ــعدني ان انق يس
ــون من نفس  ــن يعان ــاس الذي الن
ــرددون ، انه  ــم مت ــي ولكنه حالت
ــي حياتي  ــرار اتخذته ف افضل ق
ــي  يوم من  ــم اكن اصدق انه ف ول
ــذه احلالة ،  ــأخرج من ه االيام س
ــة انكر انه  ــت في كل جلس وكن
ــدون  ــتفيد ب ــن ان اس ــن املمك م
استخدام دواء ، لكن بعد عدد من 
ــات انصدمت من النتيجة  اجللس
ــاج  ــان محت انس ــح كل  وانص  ،
ــداً.. النني  ــات ال يتردد اب للجلس
ندمت على االيام التي ضاعت من 

عمري بدون عالج»
توصيات وحلول

ــول فإن من  ــي خالصة الق وبالتال
ــني في هذه  ــم تأهيل اخملتص امله
ــادات  العي ــاء  وإنش ــات،  العالج
ــية التي تخدم اجملتمعات  النفس
ــرية لتقدمي خدمات الدعم  البش
النفسي التي تسعى إلى تكيف 
األفراد خالل حياتهم  ــتقرار  واس
ــن املقترحات  ــا، وم ــكل ظروفه ب
ــني خريجي  ــم تعي ــة ان يت املهم
ــاد  ــس واالرش ــم النف ــم عل قس
ــوة  ــوي في وزارة الصحة اس الترب
ــم التي اعترفت  ببقية دول العال
بهذه االمراض منذ سنوات ، وهي 
ــي اجملتمع  ــتحدثة ف امراض مس
ــي والكثير فقدوا حياتهم  العراق
ــم الطبي  ــدم تأهيله ــبب ع بس

والنفسي.

وكاالت / البينة الجديدة

أكدت وزيرة املواصالت اإلسرائيلية، 
ميراف ميخائيلي، أن معبر «طابا» 
ــر  ومص ــرائيل  إس ــني  ب ــدودي  احل
ــاعة  ــدار ٢٤ س ــى م ــيفتح عل س
ــي  ــام ف ــدار ٧ أي ــى م ــا، وعل يومي
األسبوع، اعتبارا من ٣ متوز القادم.

وأوضحت ميراف ميخائيلي قائلة: 
«بعد عمل دؤوب لوزارة املواصالت 
وهيئة املطارات، سيتم فتح معبر 
ــبوع على  طابا في كافة أيام األس
مدار ٢٤ ساعة يوميا..هذه اخلطوة 

االزدحامات وستتيح  ستقلل من 
ــرة  ــبة جزي ــي ش ــني ف للمصطاف
ــاج اجتياز  ــن يحت ــيناء وكل م س
احلدود في كل وقت.. خطوة أخرى 
ــع جارتنا  ــا م ــز عالقاتن ــي تعزي ف
ــم  لك ــى  وحليفتنا..مصر..أمتن
ــفت  ــعيدة». هذا وكش عطلة س
القائمة «املوحدة» في الكنيست 
ــذه اخلطوة جاءت بعد طلب  أن «ه
ــزب، منصور عباس،  من رئيس احل
لتسهيل مرور السياح املسلمني 
ــد االضحى  ــالل عي ــن املعبر خ م

وتقليل االزدحام عنده».

وكاالت / البينة الجديدة انطلقت امس 
األربعاء في مدينة سان بطرسبورغ فعاليات 
ــبورغ االقتصادي  ــدى بطرس ــطة منت وأنش
ــاركة دول عربية، ومنها  ــط مش الدولي، وس
ــارك في احلدث بصفة ضيف  مصر التي تش
ــبوع في  ــذا األس ــدى ه ــرف.وينعقد املنت ش
ــرين في الفترة  ــة والعش ــخته اخلامس نس
ــذب احلدث  ــران اجلاري، ويج ــن ١٥ و١٨ حزي م
ــن ١٤١ منطقة  ــارك م ــر من ١٣٥٠٠ مش أكث
ودولة في العالم.ويعد املنتدى منصة فعالة 
لتبادل اآلراء واخلبرات بني صانعي السياسة 
ــن  ــال م ــاع األعم ــي قط ــؤولني وممثل واملس
ــم، وينعقد املنتدى وجها  مختلف دول العال
ــة الصحية  ــاة قواعد الوقاي لوجه مع مراع
ــة.  ــة احلديث ــات الرقمي ــتخدام التقني وباس

ــة للحدث  ــة املنظم ــات الهيئ ــا لبيان ووفق
مؤسسة «روس كونغرس» فإن قرابة ٤٣ وزيرا 
ــن دول عربية  ــن دول أجنبية، مبا في ذلك م م
ــاركون في  ــوريا، يش مثل مصر واإلمارات وس

الفعالية.

موسكو / وكاالت / البينة الجديدة
ــؤولني في مجلس  ــس جلنة كبار املس أكد رئي
ــمالي، نيكوالي كورتشونوف، أن  القطب الش
ــنيجينكا» في القطب الشمالي  مشروع «س
ــكل منفرد من قبل روسيا  سيتم تنفيذه بش
ــاركة الشركاء األجانب. بغض النظر عن مش
ــونوف في تصريح صحفي امس  وقال كورتش
ــاركتنا من قبل الدول  األربعاء: «مت تعليق مش
ــمالي،  ــب الش ــس القط ــي مجل ــاء ف األعض
ــل اجلانب  ــن قب ــه م ــط ل ــل اخملط ــن العم لك
ــنيجينكا) مستمر». الروسي في مشروع (س
ــواه هو  ــروع ومحت ــوم املش ــح أن «مفه وأوض
ــية. لذلك،  ــاهمة الفكرية الروس نتيجة املس
ــركاء األجانب  ــا إذا كان الش ــض النظر عم بغ
ــروع  ــذ املش ــيتم تنفي ــاركون أم ال، س سيش
ــذ البداية من  ــي وضعت من ــا للخطة الت وفق

ــية».ووفقا له، يجب أن  ــات الروس قبل املنظم
ــمالي الدولية  ــب الش ــة القط ــح محط تصب
ــتقال متاما يعمل  ــنيجينكا» مجمعا مس «س
ــددة والهيدروجني. ــاس الطاقة املتج على أس
ستتألف احملطة من عدة مبان على شكل قبة 
ــطة ممرات، املوقع العام للمباني  متصلة بواس
ــبه من األعلى ندفة الثلج، ولهذا السبب  يش

حصل مشروع احملطة على اسمه.

@ÒÜÌÜu@ÒÏ�Å@Â«@Â‹»m@ÚÓ‹Óˆaäçg@ÒäÌãÎ
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ماهر طلبة

(١)
لوحة على جدار

ــا  مواجه ــا  واقف ــه  نفس ــم  رس
ــرأس، ثم وظهر  ــدار مرفوع ال للج
اجلدار له.. ثم واجلدار خلفه يفتش 
–  من خلف ظهره املنقوش عليه 
خطوط كرباج اجلدار-  عن أخطائه 
ــا  ــن الدني ــا ع ــى كان يخفيه الت
ــره...  ثم وهو  ــف ظه ــه خل ونفس
ــه يغفر له،  ــام اجلدار لعل راكع أم
ثم وهو ساجد شكرا هللا، رمبا ألنه 
ــا وانتهى  ــرة أو نال عقاب نال مغف

األمر.. ثم وهو غاف  فى بطن حوت 
ــليمان ال يُسمع له صوت حتى  س
املناجاة.. وغافيا مضموم األعضاء 
ــى  ــن أمه يخش ــى بط ــل ف كطف
ــاة.... وغافيا وجهه  ــة احلي مواجه
ــتيقظا  فجأة  ــى األرض..   ومس إل
ــك فُرشته ونظر إلى  فى قبر..أمس
ــة  ــث صورته املنعكس اجلدار حي
ــاجدا، راكعا، غافيا..  منتصبا، س
ــاحة أمامه تسمح  لم تكن املس
ــات..  ــذه الذكري ــر كل ه ــه بنش ل
ــم واقربها  ــور أه ــار.. أى الص احت

ــدار كله؟، وأيها  لقلبه لتحتل اجل
ــاع؟..  ــيان والضي ــتحق النس يس
ــس يده  ــار.. غم ــن االختي عجز ع
ــرك بخطوات كهل  فى ألوانه.. حت
تُه  مَ ــع بصْ ــن اجلدار، طب مقتربا م
ــرع – بذكرياته-  ــى حافته وأس عل

هاربا.
(٢)

مزار سياحى
ــان واقفا  قيل فى األثر : ميوت اإلنس
ــده عليه أو  ــم يجد ما يضع خ إن ل

ــى أن رجال حمل يوما  فقده..ويحك
ــه على  بقجة طعامه فى يد وفأس
كتفه وجر خلفه حماره وشمسه 
ــرق حتى يجرها  ــى كانت ال تش الت
ــى حقله  ــار، وذهب إل ــل احلم بحب
ــقى زرعه ويراقب منوه.. فوجد  ليس
ــره..  عم ــاد  حص ــه/  حقل ــكان  م
ــاهقة وفيالت  كمبوند بعمارات ش
ــباحة ومالعب  عامرة وحمامات س
ــذه  أخ ــن،  الناظري ــر  تس ــف  جول
ــى مكانه  ــل واقفا ف ــول فظ الذه
ــدء  ــى الب ــن الصوان..ف ــود م كعم

استقبحه سكان املنطقة وزوارها 
ــؤولني لنقله إلى  ــوا مع املس وحتدث
ــوئيات حيث موطنه  اخليام والعش
ــتبطأ عملية  ــى.. وحني اس األصل
ــروا فى حل  ــكان.. فك ــل الس النق
للمشكلة، حيث جنح أحد سكان 
ــه –  ــى حتويل ــرة ف ــالت العام الفي
ــرك  ــن وت ــه الزم ــر علي ــر م كأى أث
ــياحى..  ــه- إلى مزار س ــاره فوق غب
ــن كل فج عميق  ــياح م يزوره الس

ليرجموه بلغاتهم وأشكالهم.

Êbm7ñ”@Êbnñ”

حيدر حاشوش العقابي 

االرضُ مليئةٌ بالشظايا
فكيف سنقيمُ صالتنا 

املوحدة..
على االرض
الوان مزيفة
ووجوه انيقة

ال أحد يطلب املغفرة من 
اهللا

ولآلن ضيعنا ياسادتي 
مييننا ويسارنا

ولم نصل للنهاية ...
ال تتألم ياصديقي 

ياقلبي
سندفعُ

كل فواتير غبائنا ...
وكل شيء يبدو باهتا 

حتى مالمح موتنا البطيء 
....

موتنا االعتياد
قبل ان تنتحب

اوقف احلرب مع ذاتك 
ياصديقي

قبل ان متوت
مت من جديد

لتحيا
ال تكثر التجوال في الغابة

ايها الشاعر

فالذئاب
مازالت ترقص على جثث

القتلى االبرياء....
املوت

اللون له
لهذا ال يفرق

بني طائر وآخر.....
سنلوحُ
كثيرا

لغيابنا...
سنلوحُ
للنوافذ
املغلقة

وللنوارس التي تغادرنا 
سهوا ..

وندخل في كل مجرات 
اغترابنا ...

نحن نقف على حافة 
املوت

على احر اجملمر
فمتى ستلد احلرية طفال 

اسمه ثورة ....
في يدي

رمحٌ مكسور
وساعة  عاطلة
وبعض رسائل

نستها امرأة عاشقة وهي 
تودع قتيها االول...

متابعة / القسم الثقاَّـ

صدر عن دار الثقافة والنشر الكردية، 
كتاب جديد حمل عنوان «بيدر العلم.. 
مجموعة بحوث علمية وموضوعات 
كردية» من تأليف الباحث واالكادميي 
ــعيد. واحتوى  ــماعيل إبراهيم س إس
ــن ٤.٨ صفحة من  ــاب املكون م الكت
ــوث  ــة بح ــري مجموع ــع الوزي القط
علمية للمؤلف باللغة الكردية تتناول 

ــن تاريخ وثقافة وعادات  موضوعات ع
وتناولت  ــرد.  الك ــات  وموروث ــد  وتقالي
فصول الكتاب ظهور الشعور القومي 
في الشعر الكردي باالشارة الى تأثير 
ــي مرت على  ــداث التاريخية الت االح
ــته على  ــعب الكردي وما عكس الش
ــاب  ــول الكت ــن فص األدب الكردي.وم
ــات واحلركات  ــل عن تأثير اجلمعي فص
ــع في  ــى اجملتم ــة عل ــة الكردي االدبي
ــني االنتفاضة  ــتان ماب ــم كردس اقلي

ــام  النظ ــقوط  س ــى  وحت ــة  الربيعي
ــابق، وهي دراسة نظرية حتليلية  الس
ــة جديدة في  ــوادر مرحل ــن ظهور ب ع
ــار  حياة اجملتمع الكردي مهدت النتش
ــت ابواب  ــف املطبوعات وفتح مختل
ــي العالقات  ــالل تبن ــد من خ التجدي
مع العالم اخلارجي وتأثيرها على كل 
ــاب ايضاً  ــث الكت ــي احلياة.وبح نواح
ــي واجبات وحقوق املرأة الكردية في  ف

احلياة القدمية واحلديثة.

مهدي علي ازبني

ــوس اجلزع:  هددتني  من ق
ــون وحدي على  أمتنى أن أك
ــل، وأصرخ من دون  قمة جب
ــد: ما بك؟  ــألني أح أن يس
ــي دوامة خطابها،  تطوّح ب
تتوزع حروفه نصاالً تعصف 
تتنازعني  ــس،  احل ــا  بخالي
ــف بي  ــوج، تعص ــاح ه ري
ــة. مترامي ــات  متاه ــي  ف
ــزق الوعي املبعثرة،  أمللم م
شائكة  أسئلة  تتناوشني 
ــف  ممتحنة..كي ــول  وحل

ــوءات احلياة،  ــا س أدرأ عنه
ــورات  كيف أحميها من س
مولدات  انفعالها..تنتفض 
ــتنفر تشكالت  اخليال، تس
مسامات  ــعرّ  تقش احللم، 
ــوف أطلب من  التحدي/ س
قمم اجلبال أن تتصاغر أمام 
وتغمض  ــودك،  وج ــى  معن
ــة نورك،  ــن هال ــا ع عيونه
ــي تطأها  ــا ك ــع طوعً ترك
ــت  انطلق وإن  ــاك،  قدم
ومضات حنجرتك؛ لن أترك 
استغاثتك تتهاوى في آذان 
الوادي.أجعل صخور اجلبال 
ــمعها عنك، لن  ــضّ س تغ
ــاخ  باستنس لها  ــمح  أس
ــك، أمنع تردده؛ ليغدو  صوت
ــصّ  أمت ــدى،  ص دون  ــن  م
ــه  أقرن ــك،  حروف ــان  لس
مبخارج صامتة، وإن أصررت 
ــني روحك  ــث براك على نف

ا. سأحضنك.. ونحلق معً

@ÚÌäy@bÌb‘i@Ô€@⁄ämaÎ@ûâ˛a@àÅ
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 وصار الكلب االمتداد الطبيعي 
ــه  وإخالص ــه  بوفائ ــان  لإلنس
ــه.  مكنونات ــن  م ــالخه  وانس
ــع اآلصرة  ــى التآزر م ــه عل وقدرت
ــز من رموز  ــة. وهو رم االجتماعي
ــا. لذلك  ــذور أيض ــاق باجل االلتص
ــا  ــي أطلقه ــمية الت ــان التس ف
ــب حميد لفته على هاتني  الكات
ــي مجموعته( ارض  ــني ف القصت
الزعفران)  تقدم لنا مفتاحا أوليا 
ــاب القصصي القائم  لهذا اخلط
ــل املتغيرين  ــى صراعات داخ عل
ــي) فرمزية  ــاني.. واحليوان ( اإلنس
ــكل  الكلب ( تلفت انتباهنا بش
ــه  صراعي أداة  ــي  فه ــوظ  ملح
ــرية  لتحقيق غاية النفس البش
ــا حتى   ــا ورمب ــدودة بدوره الالمح
ــور...  ــالل (حم ــتئثار من خ االس
ــول القاص من قصة  مره)  يق وكَ
ــهودا له  ــا مش ــا كلب ( كان يوم
مره)   ــه (كَ ــي القرية حني توجت ف
ــاء بتاج   ــة الفتية البيض اجلميل
ــرام رغم انف  ــة والغ ــرش احملب ع
ــة  الطامع ــكالب  ال ــرات  عش
ــا. لقد  ــب مودته ــا وكس برضاه
ــه وفطنته  ــور))  بذكائ م كان ((حّ
ــه وفتوته وإقدامه وجرأته   ولياقت
مره). ال يدانيه أحد في امتالك (كَ
ــب) يقول  ــة (غيرة كل ــي قص  وف
ــرور ذنبه ورأسه  القاص ( هز مس
ودراية  ــل  ــة عق ــا برجاح إعجاب
حبيبته «فتونه» وغاب في حلم 
ــوم العرس  ــالت ي ــاف وتخي وأطي
ــه ،  ــي حيات ــره ف ــود ألول م املوع
ــرات  ــرا أنيابه مهددا عش مكش
ــكالب التي حتوم حول حبيبته  ال
ــي حاولت  ــور إن ه ــل والثب بالوي
ــل هاتني  ــا) ومقاب ــراب منه االقت
املركزية  الوحدة  تقوم  الوحدتني 
للسلطة في هذا املركب واملتغير 
احليواني. فوحدة الكلب تستند 
ــة( مت بعد  ــع متجانس إلى مراج
هذه الوحدة املؤقتة بني الكلبني 
تواجهنا وحدة أخرى هي الصورة 
املأساوية لهذه الوحدة املنكسرة 
ــا بضياع الكلب في  املرموز إليه
ــه» إلى  ــة.. أو اجنذاب»فتون املدين
ــي.  الرئيس أخرى، فاحلدث  كالب 
ــطار  ــفة  االنش ينطلق من فلس
ــراق الكلبني كرمز لتباعد أو  وافت
ــار القوة املوحدة . بضياع  انكس

-حمور-
ــارج  خ أي  ــه)  (فتن ــذاب  واجن
ــا التقليدين.  ــا ودورهم موقعهم
ــات  ــالل عالق ــن خ ــا م ــن هن وم
املتغيرين.( احليواني... واإلنساني) 
ــي التحول  ــاني فف ــول اإلنس أق
اجلغرافي واألمكنة عند العائلة 
ــط العزاميه  ــن ( أم حالنه وش م
ــى املدينة)  إل ــه  ــط اجمليهيل وش
هذه االنتقاالت في احليز املكاني. 
ــئلة رهافة  ــرزت لنا أكثر األس أف
ــاني  ــة في الوجدان اإلنس وأهمي
ــكأن  ف ــلطة...  الس ــن  مل ــي  وه
ــتولى عليها...  ــلطة ملن اس الس
ــي  ــا. وف ــن يزرعه وكان  األرض مل
ــكل املرموز في  ــور الثاني يش احمل
املتغيرين  ــج  تدام ــب  كبرياء كل
ــتراك  واش واحليواني  ــاني  اإلنس
البشر واحليوانات في احلياة وفي 
ــاء ( تنازع  ــراع من اجل البق الص
الوجود ..وتنازع السلطة) القدرة 
على تدبير الوجود وأحيانا احتكار 
مقومات الوجود ذاتها  فاإلطاران  
يتداخالن  ــاني  واإلنس ــي  احليوان
ــكل مدهش في  ويتفاصالن بش
ــب... وكبرياء  القصتني( غيرة كل
كلب) بحيث يصعب علينا رسم 
انثروبيلوجيا  ــة  الفاصل ــدود  احل
بني هذين اإلطارين لذلك البد من 
السياسية  الدالالت  ــتخراج  اس
املستبطنة التي تبدو متشابكة 
ــا وأزمتهما. غير إن  في أحداثهم
ــب توزعها على أكثر  رمزية الكل
ــير بشكل  ــار فإنها تش من مس
ــوء القوى  ــح إلى عدم تكاف واض
ــة املدينة  ــي مواجه ــب ف فالكل
ــة  املكاني ــم  القي ــة  منظوم أي 

ستنعكس شفاهيا على تعالق 
الكلب يستند فيها على موقعه 
ــى  إل أي  ــي  التصارع ــي  اإليهام
ــي متداخل. لكن هذا  نظام قيم
النظام القيمي الذي يتمثل فيه 
ــيء على  ــب ينطبق في ش الكل
ــلوك الفعلي وهذا بتقديري  الس
ــة  الفكري ــوزات  املرم ــم  أه ــن  م
ــي أراد القاص أن يثيرها يقول  الت
ــد لفته من  ــاص املبدع حمي الق
ــب) (  ــاء كل ــة (كبري ــذه القص ه
ــات تفصلك بني احلرية  أنها حلظ
ــني املذلة والعبودية  والكرامة وب
ــاك فاعال يا  ــا عس ــوان فم واله
ــه نظام  ــدو ان ــك يب ــور) لذل حم
ــلوكيات  ــة س ــي لتغطي وإيهام
ــه  ب ــور)   وافق(حم إذا  ــر...  األحم
ــه وما  ــاوق مع ــاع له وتس وانص
ــي بنية املكان  ــر التبريرات ف أكث
ــور) أن يجتازها  ــي على (حم والت
ليحتفظ بنقائه وصفائه القروي 
ــاء  على  ــاد عليه ، وبن ــذي اعت ال
النسق في املتغير احليواني شيد 
ــه القصصية  حميد لفته عوامل
ــتعار  مبكونات داللية أخرى، فاس
ــات  باملهيمن ــا  باذخ ــاء  قض
ــوالت  ــا مبدل ــة ولكنه القصصي
ــاني الذي  ــة للوعي اإلنس مرادف
ــه االزدواجية  ــر وهو يواج انحس
والنفعية والضياع فاملتاهة متتد 
لتلتهم كل شيء لكنها تفصح 
ــتبطانية لوعي  ــن مواقف اس ع
سياسي مسبق من خالل اإليغال 
ــعبية حيث يبدأ  في البيئة الش
ــد إلى زمن  ــة متت ــة تاريخي مبرحل
اإلقطاع وسنوات اجلمر واحلرمان  
كمحور يتوهج تدريجيا للتوغل 

ــتوطنت  ــي اس ــة الت ــي القري ف
ضفاف الهور... والشط الذي لم 
ــال. إضافة  ــوى األوح يبق فيه س
ــه القصصي  ــك إن نفس ــى ذل إل
ــة ومن  ــن تلك احلال ــل ينبع م ظ
ــي والقصص   ــز املكان ــك  احلي ذل
ــواء في اجملموعة بشكل عام  س
ــتفيد  أم في هاتني القصتني تس
ــخصيات  بالش ــزاج  االمت ــن  م
ومجاذبتها أطراف احلديث حيث 
جتد في قصة (غيرة كلب) وقصة 
(كبرياء كلب) كلمات وتسميات 
شعبية ريفية لها صلة بالواقع 
ــا يحمله من  ــذاك مب ــاش آن املع
ــك. ومن  ــن ذل ــاء م ــوع .. وعن ج
ــف ميثل  الطبيعي إن هذا الكش
ــكيل النص  أدائيا لتش ــا  مقترب
القصصي على الرغم مما ينطوي 
ــني من بعد  ــه عنوان القصت علي
ــوم عليه الهيكل  رمزي يكاد يق
ــى الرغم من  ــص. وعل العام للن
التي  الهدوء واملساملة والعفوية 
يوحي بها (رمز الكلب) إال انه في 
ــوي على ثورة  ــت عينه ينط الوق
وهيجان وتذمر  ورفض يعكسها 
ــة الداخلية املثلثة  جدل للعالق

ــي  الت ــوان  العن ــدات  وح ــني  ب
وتالحمها  ــا  بدميميته تفرض... 
شكال زمكانيا هالميا ال يخضع 
ــق  ــدد وال يخل ــاس أو الع للمقي
ــع واحملدودية وقد  ــس التموض ح
سخر حميد لفته في القصتني 
ــة والتركيبية  جل طاقاته الفني
لهندسة النص ولعل هذا واحدا 
ــروط املهمة لنجاح فن  من الش
القصة  بوصفها ليست انشاء 
ــب جملة من  يعكس فيه الكات
ــكار  ــف واألف ــاعر والعواط املش
ــا اتفق  ــني وكيفم ــى التعي ال عل
ــرح فيها  ــا ويط ــط له ــل  يخت ب
ــص  للن ــية  األساس ــح  املفاتي
ــررا  ــا مح ــا مناخ فيه ــيع  ويش
ــي الذي  ــة الفعل القصص حلرك
يجب أن يتمادى في حريته داخل 
ــد توفر  املفتتح  كيان النص، لق
ــرب  وكمقت ــز  كرم ــب)   الكل  )
ــة محاور  ــتهاللي على جمل اس
أساسية ميثلها تنوع احلدث في 
ــي  الهندس وتداخلها  القصتني 
ــم أساسا إلى محورين  إذ ينقس
ــي  ــب) ف ــور (الكل ــني مح رئيس
مواجهة داللية املكان اجلغرافي 

ــه من تغاير سلوكي  وما يعكس
يقول مثال ( هل يستطيع وسط 
هذه املسوخ الذليلة أن يقود ثورة 
كلبية من اجل احلرية وهي تؤمن 
ــاطها  ــائعة في أوس ــة ش مبقول
ــي يصير عمي) و  ــذ أم (كل الياخ
ــور (مقتربا أوليا من  وميثل هذا حمل
مقتربات إغراء الفعل القصصي 
باالندفاع  والعمل واالنطالق من 
ــهم  ــالل منعطف مركزي يس خ
ــن  ــة م ــكيل أول محط ــي تش ف
محطات ارتكاز التجربة احليوية 
ــص وهذه احملطة  داخل جتربة الن
التي يشكلها –الكلب- بكل ما 
ــاني وطاقة  ميتلكه من ارث إنس
ــف  يؤل ــاء  اإليح ــى  عل ــة  مذهل
ــان العام   ــل الكي ــيجه داخ نس
ــالل جملة  ــح النص من خ ملفتت
املوضوع..ذاتيه..  ــدات  الوح ــن  م
التي قد توحي باملناقضة... وقلة 
ــة القريبة  ــق إذ إن املنطق التواف
والتي تشكل ( البيئة القصصية 
ــض بها هذه  للكلب) والتي تنه
ــم في وصفها إلى  املفردة تنقس
املتمثل  األول  ــم  القس قسمني. 
والتحكم...  ــوه  والق ــطوة  بالس
ــل  الثاني..املتمث ــم  والقس
ــان  واحلرم ــردد  والت ــحاق  باالنس
ــان  يلتحم ــمني  القس إن  إال   ....
التحاما جدليا عندما يتداخالن 
ــا محور  ــة).. إم ــب+ البيئ ( الكل
الداخل فانه يؤسس  عاملية من 
ــرة  ــالل مفرداته احلادة واملباش خ
التي تطمح إلى استثارة الفعل 
ــه  أهداف ــد  وحتدي ــي  القصص
ــاعة روح املغامرة. فالعالقة  واش
ــا بني الكلب والبيئة  الرابطة هن
ــع  لدواف ــز  (كرم ــة  القصصي
ــات متراكمة )  ــة ونزع اجتماعي
القاص(أفقيا...  ــها  هندس ــد  وق
ــي إلى  ــكل يفض ــا) بش وعمودي
ــم الذي يثوي  ــالص  لهذا اله اخل
قي كل مفردة من مفردات النص 
ــزاءه ومقتربا ته  ــارع أج وهو يص
ــكيل  من اجل االنطالق نحو تش
ــد لفته  ــر حمي ــد عب ــد. وق جدي
ــاني من خالل  عن اخلالص اإلنس
ــالل هاتني  ــب بإبداع من خ الكل
ــرة كلب..وكبرياء  ــني- غي القصت

كلب فأمنياتي بالتوفيق.

 

فنارات

ــؤال يفترض أن قصيدة النثر املكتوبة  إجابةً على س
اآلن ما زالت محافظة على أصالتها، وأن الفوضى لم 
تنتشر بعد وأن التخوّف قائم من مستقبل قصيدة 
ــرة حالياً في  النثر وحده، أجبتُ بأن الفوضى منتش
ــمها لم  اطار كتابة قصيدة النثر وأنّ ما يُكتب باس
تتم مراجعته على وفق ضوابط االبداع واشتراطاته، 
ولم يُدركُ جيداً نوع هذه القصيدة وامكاناتها التي 
ــوء قدراتها  ــا ال نهاية في ض ــدد الى م ــن أن تتع ك ميُ
ــد  املتعددة.لق ــة  والتركيبي ــة  والداللي ــكلية  الش
ــدي بضرورة حدوث هذه  ــابقاً عبر مقالٍ نق كتبتُ س
ــوائية، يتم  ــي ونقدي ال بعش ــرّس أدب ــة بتم املراجع
ــده في ضوء تنوّع  ق ابداعياً وحتدي ــه فرز ما حتقّ خالل
دة  ــا التاريخية املتعدّ ــات قصيدة النثر  ومراحله بيئ
ــية التي ميكن  في العالم العربي. إن النتائج الدراس
ــد تضيء في  ــذا مراجعة ق ــن هك ــتحصل م أن تُس
األقل طرائق كتابة هذه القصيدة في العالم العربي 
(فنماذج قصيدة النثر مختلفة: املاغوط غير فاضل 
ــي احلاج،  ــص غير أنس ــركون بول ــزاوي مثالً، س الع
القصيدة لدى الثمانينيني تختلف عنها لدى أجيال 
ــم  لنا املكتوب حالياً باس ما بعد ٢٠٠٣).. الخ.لو تأمّ
ــرط احلرية في  ــذه القصيدة لوجدنا جتاوزاً على ش ه
ــذي ال يعني التفريط  ــرط ال كتابتها مثالً، هذا الش
ــنّ العاجزون عن  ــتوى الالئق للكتابة، فال يظ باملس
ــاح لهم  ــح أن األمر مت ــو صحي ــى نح ــة عل الكتاب
ــات والتفوهات  ــكات والتره ــق (اخلواطر والن لتصدي
ــه قصيدة  ــى ذلك) على أن ــة وما ال ــة الدارج اليومي
ــن الضوابط. كما ال  ــة والتخلّص م نثر بداعي احلري
ــرأة باقحام مفردات أو  ــؤالء أن مجرد ادّعاء ج يظنّ ه
ــرط  ــات لتبدو جريئة أنهم بذلك حققوا ش موضوع
احلرية هذا، امنا هم أصحاب قوالب جاهزة لكن بألوانٍ 
ــرط احلرية  ــهلة للظهور. لقد حدث أن ش برّاقة وس
ــتغلّي هذه القصيدة، لدواعي  هذا جعل بعض مس
ــخ كيانها  ــوع، يقومون بقتل القصيدة ومس املوض
مبا يضاهي القتل الشائع في احلياة املعاصرة، فجاء 
القتل الشرهُ هذا باالدعاء والتسطيح والغاء اللغة 
ــط ال كتابة،  ــالً أداءً حركياً فق ــل القصيدة مث بجع
ــتعراضية  ــل ومظاهره باس ــام مفردات القت أو اقح
ــمح بتمثّالت  ــتوى ال يس ــة القتل على مس محاكي
معانٍ أو آفاق فهم أخرى ممكنة أو فتح مجال تأويلي 
ن  وشعري واسع.. ان خصوصية قصيدة النثر تتضمّ
الهدم بحدود متغيّرة أو نسبية لكن ينبغي أن يحدث 
ــن األدوات، لكن الذي أراه  ن م ــذا الهدم بوعي ومتكّ ه
عي أنها قصائد نثر لألسف  فيما يُكتب من مناذج تدّ
امنا هو مماثل ملا شاع في مراحل العصور املتأخرة بعد 
سقوط الدولة العباسية وانتشار الفوضى والتفرّق 
والتشرذم بانغالق التجارب الشعرية على التجريب 
ــل عقيم في ضوء تكراره  ــعرياً ب مبا هو غير منتج ش
ــة فعل القتل في  ــها واعادة ممارس على احلدود نفس
القصيدة أو استعمال أغراض وأشياء تدفع بخطابية 
القصيدة الى منتهاها في مسرحة مجرّدة قصيدة 
النثر من كتابيتها الى ما هو شفاهي منبري صارخ، 
ــتهلكة للقصيدة كما لو  ــابه النماذج املس مبا يش
انها وعاء لالستعمال في مثل هذا التأثيث أو الرسم 
ــاعر الظهار منبريته االجتماعية  أو فرش الدرب للش
ــاً ملرحلة ما بعد  ــة لتكون ملمح ــة النائح التزويقي
ــر احلالي ونهوض  ــقوط الديكتاتوريات في العص س

سواها من أنواع مختلفة أو أخرى.

ÒÜÓñ”@›j‘néfl
är‰€a@

د. سهام جبار
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يبدو حميد لفتة احلريزي في قصص مجموعته (ارض الزعفران) دؤوبا على االستفادة من الواقع والبيئة اجلنوبية بوصفهما اجلذر الذي 
ينتمي إليه. وهذه االستفادة تلبي حاجته إلى السرد واالستحضار امللح للماضي فهو مفتون بتتبع جزئياته ومناذجه سواء املتغير 
الفعل  يتضمنها  التي  االجتماعية  اإلطارات  باختالف  مختلفة  معرفية  بأنواع  االحتواء-  هذا  يجسد  وقد  احليواني.  أم  اإلنساني... 
القصصي- وتبدو- رمزية الكلب- كإحدى الشواخص القصصية في  اجملموعة حيث تتحرك الشخوص بامتالء ضمن متغير  متفوق 

دائم يحقق القاص مثله اإلنساني والفني في ترميزات توزعت بني غيرة كلب..وكبريائه..

قراءة / الناقد عبد الرضا جباره

åÌäßa@ÜÓª





albaynanew@yahoo.com

عملوا هنا في (                    ) ورحلوا

املرحوم اخلبير اللغوي
 كرمي توفيق الزبيدي

املرحوم الكاتب اللواء 
ماضي اخلزاعي

املرحوم مـاجد الصكر  
رئيس القسم الرياضي

لهم الذكر الطيب
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جمهورية العراق 
وزارة العدل 
دائرة التنفيذ 

مديرية تنفيذ شيخ سعد 
رقم االضبارة: ٢٠٢٢/٤١

التاريخ/٢٠٢٢/٦/١٥                                                  
إعـــــــــــــــالن 

تبيع مديرية تنفيذ شيخ سعد العقار تسلسل ٧٦/٢ م٣٧ ام هليل  الواقع 
ــل العائد للمدينه (عاليه عبد الرضا) اِّـحجوزه لقاء طلب  َّـ الكوت ـ ام هلي
ــراء  ــن األضبارة) فعلى الراغب بالش ــدي) البالغ (دي ــن (علي طالب مه الدائ
ــر  ــدة ( ٣٠يوما ) تبدأ من اليوم التالي للنش ــذه اِّـديرية خالل م ــة ه مراجع
ــن القيمة اِّـقدرة  ــن اِّـائة م ــرة م ــتصحبا معه التأمينات القانونية عش مس

وشهادة الجنسية العراقية وان رسم التسجيل والداللية على اِّـشرتي.
اِّـنفذ العدل / عقيل خليل الخرسان

اِّـواصفات:ـ 
١-موقعة ورقمه :- ارض زراعيه خلف بوابة بغداد بعيده عن الشارع تقع 
ــف فقط (بتلو) حصة اِّـدينه عاليه عبد  ــيد عليها اثناء الكش ــطه مش بلواس
ــار ٧٦/٢م٣٧ ام  ــهم من اصل العق ــهامها ما يعادل (٥٥٥)س الرضا من س

هليل
٢-جنسه ونوعه:-  

٣-حدوده واوصافه :  
٤-مشتمالته :- 

٥-درجة العمران : 
٦- مساحتة :-  

٧-الشاغل :- 
ــرون مليون و مائتان الف  ٨- القمية اِّـقدرة: ٢٢,٢٠٠,٠٠٠ اثنان و عش

دينار اي ما يعادل (٥٥٥) سهم من اصل العقار اعاله.

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة بداءة الزبيدية 

العدد: ٢٣٨/ب/٢٠٢٢
التاريخ :٢٠٢٢/٦/١٥

اُّـ/ دار النشر و االعالن
اِّـدعى عليها/ وسن محسن جدام

م/تبليغ
  

ــه و اِّـرقمة اعاله ضدك  ــرعيه اِّـقام ــاء على  الدعوى الش بن
ــجاع)  التي  يطلب  ــك اِّـدعي (هيثم محمد ش ــن قبل زوج م
ــل اقامتك  ــي  و ِّـجهولية مح ــم بالتفريق القضائ ــا الحك فيه
ــطة  ــرر تبليغك بواس ــة لذا تق ــه مجهول ــك اُّـ جه و ارتحال
ــد اِّـرافعة اِّـصادف  ــور َّـ موع ــني محليتني بالحض صحيفت
ــورك او من  ــدم حض ــال ع ــوم ٢٠٢٢/٦/٣٠ و َّـ ح َّـ ي
ــري  االجراءت بحقك غيابيا وفق  ــوف تج ينوب عنك قانونا س

القانون. مع التقدير.
القاضي  احمد حامد الكالبي

جمهورية العراق
مجلس القضاءاألعلى

رئاسة محكمة استئناف واسط ا التحادية
محكمة االحوال الشخصية َّـ الكوت

العدد:٢٩١٦ /ش/٢٠٢١
التاريخ : ٢٠٢٢/٦/١٤

اُّـ اِّـدعى عليه (قاسم عامر بدر)

اعــــــــــالن

ــوف)  الدعوى  ــني معي ــة (زينب عبد الحس ــت اِّـدعي اقام
ــة  اِّـطالب ــا  ومضمونه /ش/٢٠٢١   ٢٩١٦ ــه  اِّـرقم
ــل اقامتك تقرر  ــاق وِّـجهولية مح ــدم اإلنف ــق و ع بالتفري
ــوم اِّـرافعة اِّـوافق  ــني محليتني َّـ ي ــك  َّـ صحيفت تبليغ
٢٧|٦ |٢٠٢٢ َّـ الساعة التاسعة صباحا امام محكمة 
االحوال الشخصية َّـ الكوت وَّـ حال تخلفك عن الحضور 

ستجري اِّـرافعة بحقك غيابيا وفق القانون.

القاضي / غانم عوده نجم

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ سدة الكوت

رقم االضبارة : ٢٠٢٢/٩٣٤
التاريخ : ٢٠٢٢/٦/١٥

اُّـ / اِّـنفذ عليه /(مهند قاسم محمد)
ــة ذات اختصاص انك  ــن جه ــذه اِّـديرية م ــد تحقق له لق
ــم او مؤقت او  ــل االقامة وليس لك موطن دائ مجهول مح
ــتناداً للمادة (٢٧)  مختار يمكن اجراء التبليغ عليه , واس
من قانون التنفيذ تقرر تبليغك اعالنا بالحضور َّـ مديرية 
ــدة الكوت خالل (١٥) يوماً تبدأ من اليوم التالي  تنفيذ س
ــورك وَّـ حالة  ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحض ــر ِّـباش للنش
ــراءات التنفيذ  ــذه اِّـديرية باج ــر ه عدم حضورك ستباش

الجربي وفق القانون. 
اِّـنفذ العدل / فائد عبد الكريم احمد

اوصاف اِّـحرر:
(انابه من مديرية تنفيذ الحي )

(دين) ٥٥٠,٠٠٠ الف دينار

اعالن اِّـناقصة  اِّـرقمة (٢١- ٢٠٢٢)  االعالن االول

(GMC  YUKON  DENALI  SUV  4WD) تجهيز سيارة
طلبية الشراء اِّـرقمة ٢٠٢٢/٣٨٢

ضمن تخصيصات اِّـوازنة الرأسمالية لسنة/٢٠٢٢
تبويب اِّـشروع ح/١١٤ 

ــركة غاز الشمال (شركة عامة) عن اِّـناقصة العامة والخاصة بتجهيز  تعلن ش
ــدد (١/ واحد)   ــيارة GMC  YUKON  DENALI  SUV  4WD) وبع (س
ــركات  ــورة  َّـ اصل  الطلب . فعلى الش ــروط  واِّـواصفات  اِّـذك ــب الش وحس
ــروط اِّـشاركة  مراجعة امانة الصندوق  َّـ الشركة الكائن  التي تتوفر فيها ش
ــروط واِّـواصفات مطبوعة على  على طريق  كركوك /بيجي  للحصول على الش
ــون الف دينار  ــدرة (١٥٠٠٠٠) فقط مائة وخمس ــرص (CD) لقاء مبلغ ق ق
ــح العروض َّـ نفس   ــيتم عقد اجتماع للجنة فت ــري قابل للرد . وس ــي غ عراق
ــور ممثلي اصحاب  ــاعة (الواحدة ظهرا) وبحض ــخ الغلق َّـ الس ــوم  من تاري ي
ــقط حق اِّـتخلف من الحضور َّـ االعرتاض بقرار اللجنة وتقدم  العروض ويس
ــركة علما ان  ــتعالمات الش ــاءات اِّـوجود َّـ اس ــاءات َّـ صندوق العط العط
ــاعة (الثانية عشرة ظهرا) من  الدوام الرسمي  تاريخ غلق اِّـناقصة  لغاية الس
ــمية  فيؤجل   ــوم (االربعاء) اِّـوافق ٢٠٢١/٦/٢٩  واذا صادف  عطلة رس لي
ــع اجور االعالن   ــال  عليه اِّـناقصة  دف ــذي يليه ويتحمل من تح ــوم ال اُّـ الي
ــغ (١٢٥,٠٠٠,٠٠٠) فقط مائة   ــدر  بمبل ــان الكلفة التخمينية  تق ــا ب علم
ــيتم عقد اِّـؤتمر الخاص باالجابة   ــرون مليون دينار عراقي وس وخمسة وعش
ــرة من يوم  (االحد)  ــاعة العاش ــارات مقدمي  العطاءات َّـ الس على استفس

اِّـوافق٢٠٢١/٦/٢٦ وبحضور اِّـختصني وذلك  َّـ استعالمات شركتنا.

معاون اِّـدير العام 

مالحظة:ـ
١-يمكنكم االطالع على موقع شركتنا:ـ 

WEBSITE: www.ngc.oil.gov.iq على مواقع التواصل االجتماعي.
٢-يمكنكم اثناء مراجعة االطالع على اِّـواصفات والتفاصيل موقعيا.



9مقاالت
إضاءات قانونية

اِّـحامي / ماجد الحسناوي
  يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات او باحلبس 
من توصل الى عقد زواج مع علمه ببطالنه ألي سبب من 
أسباب البطالن شرعا ام قانونا وكل من تولى اجراء العقد 
ــبب بطالن الزواج وتكون العقوبه السجن  مع علمه بس
عشر سنوات اذا كان الزوج قد اخفى على زوجته او دخل 
ــادة ٣٧٧تعاقب باحلبس  ــاء على العقد الباطل وامل بها بن
ــا وعلم اجلاني بقيام الزوجيه  الزوجه الزانيه ومن زنى به
ــزوج اذا زنى في منزل الزوجيه  ــب بالعقوبه ذاتها ال ويعاق
ــن الزوجني او اتخاذ  ــوى الزنا ضد اي م ــوز حتريك دع واليج
ــر وال تقبل  ــكوى الزوج االخ ــا اال بناء على ش ــراء فيه اج
ــكوى بعد  ــكوى في االحوال التاليه : اذا قدمت الش الش
ــهر واذا رضى الشاكي باستئناف احلياة  انقضاء ثالثة اش
الزوجية بالرغم من اتصال علمه باجلرميه واذا ثبت ان الزنا 
مت برضاء الشاكي ويبقى حق الزوج في حتريك دعوى الزنا 
الذي ارتكبته زوجته الى انتهاء اربعة اشهر بعد طالقها 
ــقط احلق املدني  وفي املادة ٣٧٩ وتنقضي دعوى الزنا ويس
ــاكي او تنازله عن محاكمة الزوج الزاني  بوفاة الزوج الش
ــاكي بالعودة الى معاشرة الزوج الزاني قبل  او برضا الش
ــدور احلكم النهائي في الدعوى ويعتبر تنازل الزوج عن  ص
ــه عن محاكمة من زنا  ــة زوجته الزانية تنازال من محاكم
ــن اوالده من الزوج  ــاكي يكون لكل م ــا واذا توفى الش به
ــكو منه او الوصي عليهم ان مينع السير في تنفيذ  املش
ــى الزنا فزنت بناء على  ــم وكل زوج حرض زوجته عل احلك
هذا التحريض يعاقب باحلبس واملادة ٣٨١ يعاقب باحلبس 
ــبه  من ابعد طفال حديث  الوالدة او اخفاه او ابدله او نس
ــنة  زورا الى غير والدته ويعاقب باحلبس مدة ال تزيد عن س
او الغرامة او احدى هاتني العقوبتني كل من كان متكفال 
ــن له حق في طلبه بناء على قرار او  بطفل وطلبه منه م
ــأن حضانته او حفظه  حكم صادر عن جهة القضاء بش
ــو كان املتكفل  ــري هذا احلكم ول ــلمه اليه ويس ولم يس
للطفل احد الوالدين او اجلدين ويعاقب بالعقوبة ذاتها اي 
من الوالدين او اجلدين اخذ بنفسه او بواسطة غيره ولده 
ــده الصغير ممن حكم له بحضانته ولو  الصغير او ولد ول
ــراه واملادة ٣٨٣ يعاقب باحلبس  ــك بغير حيله او اك كان ذل
مدة التزيد على ثالث سنوات او بغرامة من عرض للخطر 
سواء بنفسه او بواسطة غيره شخصا»لم يبلغ خمسة 
عشر سنة من عمره او شخصا عاجزا عن حماية نفسه 
ــية او العقلية وتكون  ــبب حالته الصحية او النفس بس
ــة بطريق ترك الطفل او  ــة احلبس اذا وقعت اجلرمي العقوب
ــاس او وقعت من قبل احد  ــز في مكان خال من الن العاج
ــف بحفظه او رعايته  ــول اجملني عليه او ممن مكل من اص
واذا نشأ من ذلك عاهة باجملني عليه او موته دون ان يكون 
اجلاني قاصدا»ذلك عوقب بالعقوبة املقررة جلرمية الضرب 
املفضي الى العاهة او الى املوت  ويعاقب بالعقوبة ذاتها 
ــر او العاجز  ــان الصغي ــر بحرم ــض للخط اذا كان التعري
ــة او العناية التي تقتضيها حالته ومن  عمدا عن التغذي
صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ باداء نفقة الزوجة 
او احد اصوله او فروعه باداء اجرة احلضانة او الرضاعة او 
ــكن وامتنع عن االداء مع قدرته على ذلك خالل الشهر  س
ــوز حتريك الدعوى اال بناء  ــي ألخباره بالتنفيذ وال يج التال
على شكوى من صاحب الشأن وتنقضي الدعوة بالتنازل 
ــكواه واذا كان التنازل او االداء قد حصل بعد صدور  عن ش
ــادة ٣٨٥  ــذ العقوبة وامل ــف تنفي ــي الدعوى اوق ــم ف حك
يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن عشر  سنوات او باحلبس 
ــا وكانت قد  ــه او الط بها برضاه ــن واقع احدى محارم م
ــددا اذا  ــن عمرها ويعتبر ظرفا مش ــر م امتت الثامنة عش
ازيلت بكارتها او اصيبت مبرض تناسلي نتيجة الفعل او 
ــلطة عليها  كان اجلاني من املتولني لتربيتها او من له س
ــن حتريك الدعوى عن هذا الفعل او اتخاذ اجراء اال  وال ميك
ــا او من اصولها او فروعها  ــكوى اجملني عليه بناء على ش

او اخوتها او اخواتها.

ــبابنا  ــم ش ــدس ه ــعبي املق ــد الش    احلش
االبطال الذين لبوا نداء املرجع االعلى السيد 
ــوا لنصرة  ــتاني دام ظله، وهب ــي السيس عل
ــات والفداء من  ــوا كل التضحي الوطن وقدم
ــاة واالرهاب عن بلدنا احلبيب.  اجل دفع الطغ
ــد املقدس هم  ــال من احلش ــدون االبط اجملاه
ــور الوطن ومنقذونا من االرهاب الداعشي  س
ــل انتصروا  ــؤالء البواس ــر وطغيانه وه االغب
ــد ان قالت دولة  ــر هزمية، بع عليه واذاقوه ش
الشر امريكا ان العراق ال يتمكن من التخلص 
ــنة، ولكن بهمة  ــن داعش اال بعد ثالثني س م
ــادات احلكيمة امثال  ــال الغيارى والقي االبط
ــدي  مه ــو  اب ــاج  احل ــن  الغيوري ــهيدين  الش
ــم سليماني  ــهيد احلاج قاس املهندس والش
ــم. بفتوى املرجع االعلى  حتقق النصر العظي
وبكلمة واحدة في سنه ٢٠١٤ هب كل شريف 
ــب والوطن،  ــرة املذه ــجاع ومقدام لنص وش
ــع االعلى ان الدفاع عن البلد  حيث قال املرج
ــي، وتناقلت  ــه واجب كفائ ــع االرهاب عن ودف
ــوكاالت  ــالم وال ــائل اإلع ــر كل وس ــذا اخلب ه
العاملية، وبتعجب عما انتجته تلك الكلمة 
من املرجع االعلى سيد علي السيستاني دام 
ــم ان اجلهاد كان  ــه ولبى نداءه املاليني. رغ ظل
كفائياً اال ان عدد املقاتلني قد وصل الى اربعة 
ماليني مجاهد تقريباً، كلمة من مرجعنا هزت 
ــعب العراقي مضحني  ــم وانتفض الش العال
بكل غالي من االموال واالنفس، وقدموا ابهى 
صور التضحية والشجاعة والفداء فالرحمة 
ــفاء العاجل  ــهدائنا االبرار، والش واخللود لش
ــد املقدس  ــن ابنائنا في احلش ــكل جريح م ل
وحتية لكل شريف يدعمهم من ابناء املواكب 
ــينية حيث انهم قدموا كل شي لكي  احلس
يساندون ابنائهم.النداء كان من مرجع االعلى 
ــرفاء من احلشد الشعبي  وهب االبطال والش
لتلبية هذا النداء، فكيف بنا اذا كان هذا من 
امامنا احلجة املهدي (عج) اال يتحول احلشد 
ــعبي الى عصائب اهل العراق لنصر راية  الش

الهدى و نصرة االمام املهدي «عج».
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يوسف السعدي
ــران من عام  ــر من حزي في الثالث عش
٢٠١٤ ، ومن العتبة احلسينية املقدسة، 
ــة الدينية العليا  ــق نداء املرجعي انطل
الدفاع  ــوب  بوج ــهيرة،  الش ــا  وفتواه
ــراق  الع ــظ  ــا حف وغرضه ــي،  الكفائ
ومقدساته، مبجموعة كافية  وشعبه 
ــقط عن الباقني.. دعت العراقيني  ويس
القادرين على حمل السالح، لالنخراط 
في القوات األمنية، للدفاع املقدس عن 

ــعبه ومقدساته، والتصدي  العراق وش
ــج ظالمي  ــن، ومنه ــني معتدي الرهابي
ــالم،  و أكدت على  ــد عن روح االس بعي
إن مسؤولية التصدي لهم ومقاتلتهم 
ــص بطائفةٍ  ــع، وال يخت ــب اجلمي واج
ــبّ  آخر.ه دون  ــرفٍ  بط أو  ــرى،  أخ دون 
ــباناً،  ــيباً وش رجال العراق االبطال ش
ــرائح االجتماعية،  ــن مختلف الش وم
واندفعوا الى ساحات القتال، بحماس 
ــف  توص ال  ــة  وهمّ ــر  النظي ــع  منقط
وخاضوا ألزيد من ثالثة اعوام، عشرات 
ــة بكفاءة عالية، جتلّت  املعارك الضاري
ــمى  ــا البطولة بأروع صورها وأس فيه
ــذا الطريق،  ــي ه ــوا ف م ــا، وقدّ معانيه
ــن  ــك م ــاف ذل ــهداء وأضع اآلالف الش
ــن  للوط ــاذاً  انق ــني،  واملصاب ــى  اجلرح
ــات،  ــداءً للحرمات واملقدس الغالي وف
ــاري عليهم بالنصر املؤزر،  حتى منّ الب
ــر اإلرهابيني وتخليص  ــوا من دح ومتكن
االراضي املغتصبة، من رجس املعتدين 

والقضاء على دولتهم املزعومة.لم يكن 
ليتحقق هذا االجناز التاريخي العظيم، 
ــم  ــني وتالحمه ــف العراقي ــوال تكات ل
ــوى  الق ــاوز  وجت ــم،  صفوفه ــد  وتوحي
ــا،  وصراعاته ــا  خلالفاته ــية  السياس
ــخصية  وتعاليهم على املصالح الش
والفئوية، أمام املصلحة العليا للوطن 
ــذا النصر التاريخي العظيم  والناس.ه
ــة الوحدة  ــا بليغا، عن أهمي قدم درس
ــن  ــعب، م ــاء الش ــني ابن ــف ب والتكات
ــد وصيانته من جميع  اجل حفظ البل
االخطار، وأوضح انها السبيل الوحيد 
ــر احلياة  ــار البلد وتوفي ــق ازده لتحقي
ــاد اللحمة  ــه، إنه أع ــة ملواطني الكرمي
ــد  بع ــي،  العراق ــعب  للش ــة  الوطني
ــه اإلرهاب،  ــرخ الكبير الذي أحدث الش
للطبقة  ــل  الفاش ــي  السياس واألداء 
ــر توضحه كثير  ــية.هذا االم السياس
ــد  من املواقف والقصص، وجناح «احلش
ت إليه جماعات  » الّذي انضمّ الشعبيّ

ة كانت  ــي حترير مناطق عدّ مجاهدة، ف
حتت سيطرة «داعش» في جنوب بغداد 
وديالى وصالح الدين، ومت حترير كثير من 
ــنية بواسطة املتطوعني  املناطق الس
ــنة  الس ــن  م ــاهم   وس ــيعة،  الش
ــد  ــن خالل احلش ــالح الدين م ــي ص ف
ــائري.الدعم اللوجستي الكبير  العش
املسلحة،  وقواتنا  ــعبي  الش للحشد 
ــى  ــرا“ عل ــادا“ كبي ــد اعتم كان يعتم
التبرعات والدعم الذي يأتي من عموم 
ــتقبال  ــعب العراقي، وكذلك اس الش
اهالي وسط وجنوب العراق، للنازحني 
ــا داعش،  ــم التي احتله ــن مناطقه م
ــم في منازلهم، متثل صورة  واحتضانه
ــعب  عظيمة للتكاتف، بني ابناء الش
ــة  ــرار املرجعي ــه. اص ــي ووحدت العراق
ة وطنيّة  » قوّ على أن «احلشد الشعبيّ
ــات اجملتمع،  ن ــا كلّ مكوّ ــارك فيه تش
العراقيّة،  ــة  بالدول ــد  الوحي ارتباطها 
ــا وليس  ــال يتمّ عبره ــوّع للقت والتط

ــد تتمّ من  خارجها. كما أنّ إدارة احلش
ــة األمنيّة، كل  ــات الدول س خالل مؤسّ
ــا عن أهمية  هذه املواقف أعطت درس
التمسك بوحدة العراق وأمنه، وأدت إلى 
ــيج االجتماعي العراقي،  متاسك النس
ــة الوطنية، لتكون مثاالً  وإعادة اللحم
ــدة الصف والوطن. ــذى به في وح يحت
ــة وما حققته من  ــذه الفتوى املبارك ه
ــرت للقاصي والداني الدور  نتائج، اظه
ــتقرار  الكبير للمرجعية، في دعم اس
ــي في البالد،  الوضع األمني والسياس
ــا رياح العنف  ــي كانت تعصف به الت
ــات، وأكدت أنها قلب  من كافة االجتاه
ــعبه  ــكل ش ل وأب  ــض،  الناب ــراق  الع
ــة القادرة  ــه االمني، وأنها اجله وناصح
ــى احلروف،  ــاط عل ــى أن تضع النق عل
ــذي يحطم  ــار النجاة، ال ــد املس وحتدي
ــب أن نفكر دوما  صخور الفنت.أفال يج
ــة، هذا الرجل  ــماع رأي ونصيح في س

العظيم الذي هو أب لنا جميعا!.
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فاطمة عدنان

ــعبان ٢٠١٤/٦/١٣ هب  ــهر ش في ش
ــل  ــرف اُرس صوتٌ من النجف االش
ــول دافعوا عن  ــاً لكربالء ليق خطاب
ــرأب  أن كنتم.كضوءٍ اش حرماتكم 
ــيٌ بالغلبة  ــالم ،وح ــق الظ ــن عم م
ــعٌ تدوي  ــور ومداف ــار ،دمٌ يث واالنتص
ــانٌ بعد خوفٌ  ــاةٌ بعد موت وأم ،وحي
ــدٍ قلد  وقلقٌ ورعب..يحكى عن حش
ــام التضحية وانتصر بفارقٍ مع  وس
ــي اعتى  ــرار والعزمية,ف ــبق االص س

الظروف واقساها وقعاً على العراق 
ــثُ  (د-اع-ش) ،حي ــالل  ــو احت اال وه
تُركت االرض رخوة وتخلى املسؤولني 
ــن مواقعهم وهبوا  ــلطة ع في الس
للهرب واملغادرة خوفاً على حياتهم 
متوجهني بحقائبهم صوب املطار!!! 
وتخلى القادة عن جنودهم والقيت 
ــلحة ارضاً !! بني صراعٍ وخوف  االس
ــرة ارادت حتويل العراق  ومؤامرة كبي
ملظهرٍ من اللحايا الطويلة والسواد 
ــدة  والعقي ــر  املتحج ــر  الفك ،ذات 
ــة  واملناهض ــة  الطائفي ــاء  الصم
ــان ،ودثر  ــد كل االدي ــة ض واملعترض
ــم اثري وكل ضريح مقدس  كل معل
ــم اهللا ولكن  ــع !!!!جاءوا بأس وجام
حاربوا ذكر اهللا واضطهدوا الديانات 
ــس له  ــزز لي ــر مق ــماوية بفك الس
ــوا احلرمات واعادوا  مثيل !!!!انتهك
سوق النخاسة لبيع النساء  وقتل 
ــم املوت وكيفية  االطفال بتعليمه

ــدارس  ــوا امل ــد ان حول ــه بع صناعت
لظالم دامس وحرموا جميع الكتب 
!!!!-الاطيل  ــه  االماارادوا هم تعليم
ــد ).هذه  ــم ولنعد لنور( احلش ذكره
اخلطط هذا االنغماس الذي كادوا ان 
ــل  يغرقونا فيه مبخطط كبير افش
ــيد  (الس ــى  االعل ــع  املرج ــل  بفض
ــتاني) بفتوى اصدرت على  السيس
ــت يباس  ــن نار حول ــفا حفرةٍ م ش
ــى خضارها وقلبت املوازين  االرض ال
ــرة بحاصلٍ  ــول املدم ــت العق واذهل
ــد  ــل هنا احلش ت ــع  لتقُ ــر متوق غي
ــالٌ لن يتركوا ارض االنبياء  هناك رج
واالولياء يدنسها رجس من اقدامهم 
ــا  ــثُ اجندن ــم !حي ــموم افكاره وس
ــج اصيلة  ــل بأهازي ــارغٍ من االم بف
ــرعة للتضحية ...موظف  هبت مس
ــته  ــبٌ ترك دراس ــرك عمله ،وطال ت
ــبٌ ترك لقمة عيشه،وفقيرٌ  ،وكاس
ــاع ما ميلك  ــيئاً لكنه ب ــكُ ش ال ميل

ــداء ... صار  ــن اجلِ تلبيةِ وحي الن م
ــل هذه  ــارب ويد تنق ــد حت ــدان ي املي
احلرب وجميعهم غرسوا في وجدان 
التضحية عناوين وقصص ال تنسى.
ــح بحقهم واملبدأ الذي  الكالمُ جري
ــرفاء ال ينكر ما  ــهِ الش ــقُ بذيل يلح
فعلوه وال يرضى بالكالم عن عنهم.
ــى قادة ومهندسي  النصر  ولن ننس
ــراش االرض  ــوا من افت ــن صنع الذي
العودة واحلياة..السالم على  خطط 
ــالمِ والدة جديدة  ــوا للس ــن جعل م
ــوا واعاقوا  ــهدوا وجرح وملن استش
ــارك  ــأرض املع ــاملني ب ــوا س او مازال
ــا بطرس  ــيد جولي ــا بنش .واختمه

وهي تقول:
ــالتكم  ــتمعتُ  الى رس احبائي اس

فيها العزِ واالميان
ــال اهللا في  ــا قلتم رج ــم مثلم فأنت

امليدان
ووعدٌ صادقٌ انتم وانتم نصرنا اآلتي.

محمد زكي ابراهيم 

ــكار الناجحة  ــن البعض أن األف يظ
هي تلك التي تخضع مليزان العقل، أو 
تنزل عند حكم املنطق، فحسب، وال 
عالقة لها مبا يحدث على الطبيعة 
أو يجري على أرض الواقع. ويكفي أن 
تكون احلجج التي تسوقها مقنعة 
وجاذبة، كي تستهوي أعداداً كبيرة 
ــود آالفاً منهم  ــخاص. وتق من األش
ــاع عنها، بل  ــا والدف ــى اعتناقه إل
ــاً.  مثل  ــبيلها أحيان ــوت في س وامل

ــتبه على  ــذي يش ــر هو ال ــذا األم ه
ــيعاً. وهو الذي  الناس، ويفرقهم ش
يجعلهم غير قادرين على التكيف 
ــض. فقد وجدت  ــع بعضهم البع م
ــاب  ــا كت له روج  ــي  الت ــات  النظري
ــاراً  ــام، أنص ــرون عظ ــار، أو مفك كب
ــن ذادوا عنها بكل ما ميلكون  كثيري
ــم تلبث أن  ــا ل ــة. غير أنه ــن عزمي م
ــاخت، وهي ماتزال في أول  ذوت، وش
ــئ، والواقع  ــة ش ــق. فالنظري الطري
ــى العكس  ــئ آخر. وعل العملي ش
ــض النظريات  ــض لبع ــن ذلك قي م
ــود في أصولها  التقليدية، التي تع
ــابقة، وعهود قدمية، أن  إلى أزمان س
ــر. بل وتصبح منوذجاً  تنجح وتنتش
ــا تبدو  ــدم. رغم أنه ــاذج التق من من
ــع روح العصر،  ــجمة م ــر منس غي
ــات  ــع السياس ــة م ــر متوافق وغي
ــى  عل ــت  تربع أن  ــد  فبع ــدة.  اجلدي
ــت قبضتها  ــدة احلكم، وأحكم س

ــت من حتقيق  ــلطة، متكن على الس
التنمية. واستطاعت القضاء على 
ــف والبطالة، وطورت  الفقر والتخل
ــة،  ــة والصحي ــا التعليمي أجهزته
ــران،  والعم ــاء  البن ــي  ف ــت  وبالغ
ــة،  متقدم ــات  مجتمع ــت  وأنتج
ــرق آسيا، وتركيا  مثلما حدث في ش
ــادة ال تروق مثل هذه  وإيران. وفي الع
االجتاهات للكثير من أنصار احلداثة 
الغربية، ألنها بنظرهم ال تقوم على 
ــة احلاضرة. تعتمد في  قواعد املدني
كثير من مضامينها على اعتبارات 
ــفية موروثة.  ــة وغيبية وفلس ديني
ــة  ــع النزع ــم م ــا ال تتوائ ــا أنه كم
ــد  ــع قواع ــق م ــة، وال تتواف العلمي
التفكير التي جاء بها عصر األنوار. 
ــة أن الغالبية العظمى من  واحلقيق
ــت معنية بالسجاالت  اجملتمع ليس
ــد،  ــي العقائ ــوض ف ــة، واخل الفكري
ــا يهمها  ــات. فم بالنظري ــرام  والغ

ــد وفرص  ــى بعيش رغي ــو أن حتظ ه
ــة،  ــات مقنع ــدة، وخدم ــل جي عم
ــرة. أي أن األنظمة التي  ــدن مزده وم
حتقق مثل هذه اإلجنازات في نظرها 
ــة، تتالئم  ــة وعملي ــة ناجح أنظم
ــع الظروف،  ــاة، وتتصالح م مع احلي
وحتقق ما يصبو إليه اجملتمع . إن كل 
ــا املفكرون  ــات التي وضعه النظري
ــى حترير  ــذات ترمي إل ــون بال الغربي
العبودية واالستغالل  ــان من  اإلنس
ــن اجملتمع الغربي مارس  والقهر. لك
ــلوك غير املنضبط  الكثير من  الس
ــه البعض.  ــن ومع بعض ــع اآلخري م
ــت أن هذه النظريات غير ملزمة  وأثب
ــي  ــداً ف ــن أن أح ــة. وال أظ أو واقعي
ــن مقومات العيش  العالم يعزف ع
الرغيد انتصاراً ألفكار نظرية بحتة 
ــت مصداقيتها في كثير من  لم تثب
ــت في أعلى  ــى لو كان ــان، حت األحي

درجات اجلمال واجلاذبية!

حسني التميمي
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ــم  ــع لك ــرم..  نرف ــداد احملت ــني بغ ــيد أم الس
ــن  ــن املتقاعدي ــف م ــن لفي ــا نح مظلوميتن
ــدم أاعطائنا قطع  ــا بع ــا حقوقن ــلبت من س
ــنة ٢٠١٠   ــي خصصت لنا في س ــي الت االراض
ــذه األراضي  ــن ه ــم م ــلم لنا . قس ــم تس ول
ــم اآلخر  ــد االن والقس ــمائنا حل موجوده باس
ــت ملوظفني آخرين ولم نحصل على  قد أعطي
ــدون الذين بذلنا جهودا  حقوقنا نحن املتقاع
ــي خدمة البلد  ــة ومخلصة وصادقة ف مضني
ــر من ثالثني  ــه خدمة أكث ــد منا لدي وكل واح
سنة .وقد ناشدنا األمني السابق كثيرا ولكن 

لم يسمع لنا صوتا ولم تُستجب لنا مناشدة 
ــنمكم مهام منصبكم ولكثرة ما  ..وبعد تس
ــمنا  ــيرة طيبة تعش ــمعناه عنكم من س س
خيرا لتنظروا في مظلوميتنا راجني منكم أن 
ــى مقابلتكم لنوضح  تتفضلوا باملوافقة عل
لكم بالتفصيل واالرقام والوثائق ماوقع علينا 
من غنب ونحن بعد اهللا لنا بكم االمل وفقكم 

اهللا وسدد خطاكم خلدمة البلد .  
لفيف من املتقاعدين 

عنهم رجاء مهدي احلبوبي
٠٧٧٠٢٧٦٢١٨٠

هموم الناسهموم الناسهموم الناسهموم الناسهموم الناسهموم الناسهموم الناسهموم الناس

العدد : ٢٥١٦
التاريخ : ١٥ / ٦ / ٢٠٢٢

اِّـدير اِّـفوض
عبد الجبار عباس مشاري

ــيني وابوابهم املغلقة   أتوجه  بعد أن عجزت من السياس
اليوم بعد أن ضاقت الدنيا بوجهي مبا رحبت الى اصحاب 
القلوب الرحيمة واملواقف االنسانية ألناشدكم بالوقوف 
ــكن وال مورد مالي كاف يسد  معي في محنتي حيث ال س
رمق عائلة كبيرة واحتياج زوجتي املصابة بأمراض مزمنة 
ــا .. اكرّر  ــوى على تأمينه ــى عالجات ال أق ــث حتتاج ال حي
ــوف معي واهللا ال يضيع أجر  ــد كل اخليرين للوق أنني أناش

احملسنني.
املواطن / فالح عبد احلسن فليح

موبايل / ٠٧٧٠٤٠٩١٤٢٥

ــالة مناشدة من  وردت جلريدتنا عبر البريد األلكتروني رس
ــدكم  ــف ( محمد عباس جعفر) والذي يناش ــع الصح بائ
ــأن يتم إرجاع   ــه والتي تتلخص ب ــا النظر في قضيت فيه
ــل التي كانت مخصصة  ــدد الصحف الى العدد الكام ع
للبنك اذ كان عددها (٧٥) واآلن مت تقليصها الى (١٥) ، وافاد 
ــؤول عن عائلة كبيرة وانه يكسب قوته اليومي  بأنه مس
ــوه االهتمام والنظر  ــع هذه الصحف ، ويأمل ان تول من بي

في موضوعه هذا من جانب انساني.
محمد عباس جعفر

موبايل / ٠٧٧٠٠٨٦٢٤٤٧

flÁ3£\;‹]Ÿ^;ÏË›]â›\;ÎÅå]fiŸ

;ø…]•;ÅËâ’\;∞\;II;ÎÅå]fiŸ
ÈÕ\Ö¬’\;Íá—Ö∏\;”fie’\
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علي رياح

لست مبستغرب أن يحقق مـؤيد البـدري، في 
يوم رحيله إلى دار اخللد، كل هذا اإلجماع في 
ــني وعقولهم وذكرياتهم وفي  قلوب العراقي
انشدادهم إلى العراق الواحد الذي يسكننا 

ونسكنه!
ــدري مثل هذا  ــا أال يحقق البـ العجيب حق
ــن عراقية متجذرة  ـرف عنه م ــاع مبا عُ اإلجم
لم تهتز، ولم تتغير، ولم تتلون، ولم تعصف 

بها التقلبات!
الرجل في حياته املضيئة كان ميثل زمنا نادرا 
لن يتكرر في كينونة العراق والعراقيني، زمنا 
ــكو  ــت فيه احلياة على مصاعبها ال تش كان
ــى هذا  ــا إل ــع النواي ــح وتقاط ــام املصال زح

املستوى من النفور الذي نعيشه اآلن!
ــرة نقدية  ــدري، كانت فق ــن مؤيد الب في زم
تلفازية قصيرة في برنامج له سمعة مدوية 
ــح مدربا  ــبوع، تطي ــي أس ــة ف ــل الرياض مث
ــه  ــع بطال مبدعا يجد نفس ــؤوال وترف ومس
ــول الى بطل  ــوم التالي وقد حت ــة الي صبيح
قومي حتيط به كل معاني الفخار واالعتزاز!

ــدري، كان مدرب مثل عمو  ــي زمن مؤيد الب ف
بابا – حني يعمل أو يغضب ملهنته أو مهمته 
- ميسح األرض بأكبر جنم أو اسم في الكرة.. 
ــال وحبا في  ــع امتثاال وخج ــذا األخير يطي ه
ــا اليوم  ــيخ.. وفي زمانن ــتزادة من الش االس
ــاقا على ساق خالل احملاضرة  يضع الالعب س
ــترى) املدرب  ــو يعرف أنه (اش ــة، فه التدريبي
ــح بقدمه –  ــك بيده – األص ــه ميل واإلداري وأن
ــه لهما من  ــاح لهما.. فال حيل مفتاح النج

دونه!
ــي  ــدرب ف ــدري كان اإلداري وامل ــن الب ــي زم ف
ــا توفره الرياضة  ــة ال ميلك إال قليال مم الرياض
ــم بعزة النفس، حرصا  له.. مع هذا كان يتس
ــقط من عني الالعب.. في زماننا  على أال يس
ــذا بات من املألوف ان يلجأ املدرب أو اإلداري  ه
ــوة في مكان  إلى العبه كي ميأل بطنه بعش

مفتوح، فقد صار الالعب مصدر النعمة!
ــاس ينهبون جريدة  ــدري كان الن في زمن الب
ــل (امللعب) أو (املالعب) أو (اجلمهور  واحدة مث
ــن على دكة عمنا  ــي) أو (الرياضي) م الرياض
الغالي أبو رحيم، فنمرّ ونحن في طريقنا إلى 
املدرسة عند السابعة والنصف صباحا، فال 
جند اثرا للجريدة التي نفدت وتطايرت نسخها 
ــاق القراءة الرياضية وهم ينتقلون  لدى عش
إلى دوائرهم في حافالت نقل الركاب، فنضطر 
في املرة املقبلة الى (االشتراك) كي ال تضيع 
ــن هيدها  ــة قراءتها م ــدر فرص ــدة ونه اجلري
ــماعيل أو  الثابت إلى آخر كلمة إلبراهيم إس
ــماعيل أو ضياء املنشئ أو احمد  ــاكر اس ش
ــى الناس  ر إل ــا نصدّ ــاب.. واليوم صرن القص
ــم املقيم،  ر لهم اله ــدّ ــا وكأننا نص جرائدن
ــخنا بعد أن تنتظر  ــا ما تعود إلينا نس وغالب
خجال وترقبا من يتلقفها من على مصاطب 
ــة  ــهام الطائش البورصة.. تعود كأنها الس

التي نسددها فترتد إلى نحورنا!
ــجع الكروي يذهب  في زمن البدري، كان املش
ــا لديه من  ــيك م إلى املالعب وقد ارتدى أش
ــية للفرقة  ــى أمس ــه يذهب إل ــدالت، كان ب
ــؤول  ــا يُقبل املس ــي زمانن ــمفونية، وف الس
ــه مرتديا  ــر نحو محل عمل ــي الكبي الرياض
ــة عجيبة  ــال.. خلط ــاط والنع ــاط والرب الق
ى فيها معالم (األناقة) في هذا الزمان! تتبدّ

قد كان هذا زمن البدري، فلماذا ال يكون رحيل 
ــتاذ غيمة ثقيلة  ــد) األب والقدوة واألس (مؤي

قامتة تظلل سماء العراقيني؟!

@NN@âÜj€a
@âÖb‰€a@ b∫�a

p¸bñ€a@Òäÿ€@ÚÓiä»€a@pb◊äí€a@Ú€Ï�i@ø@äñfl@Û‹«@�a7j◊@�aãÏœ@’‘∞@âb”@á@¡–„

متابعة / الصياد الجديد
ــركة نفط ذي قار،   حقق فريق ش
ــرة العراقية في بطولة  ممثل الك
الشركات العربية لقدم الصاالت ، 
ً غالياً على منتخب الشركات  فوزا
املصرية وبطل النسخة املاضية 
، متمكناً من هزمية املستضيف 
ــبعة  ــي عقر دارهم بنتيجة س ف
ــداف مقابل هدف واحد ضمن  أه
منافسات البطولة املقامة حالياً 

في جمهورية مصر العربية .

وفرض الفريق العراقي سيطرته 
ــاراة التي بان فيها  منذ بداية املب
ــى إحلاق  ــومر عل ــزم أحفاد س ع
ــة وحتقق لهم  ــة بالفراعن الهزمي
ّر نفط ذي  ــد أن بكـ ــا أرادوا ، بع م
م عبر صاروخية الالعب  قار التقدّ
حسن علي التي مزّقت الشباك 
ــادل العبونا الكرات  املصرية ، وتب
ــدار الذين  ــل ال ــط تفرّج أه وس
العراقية  للهجمات  استسلموا 
التي أسفرت عن طلعات متكررة 

ــا  قاده ــوطني  الش ــدار  م ــى  عل
وابراهيم  ــاس  عب ــزة  بنجاح حم
ــن  ــد و حس ــاميورضوان احم س
ــم ، فيما ذا  ــن كاظ ــي وحس عل
ــد بكل  ــباك كرار حمي ــن الش ع

بسالة.
األول  ــور  الظه ــن  م ــم  وبالرغ
ــط ذي قار في  ــركة نف لفريق ش
ــه  أن إال   ، ــة  اخلارجي ــاركات  املش
ـّر عن انياب األسود العراقية  كش
ومتكن من حتقيق فوز تاريخي على 

املاضية  ــخة  النس ــب  حامل لق
قاسية  بنتيجة  ــتضيفها  ومس
إجالالً  ــون  يقف احلاضرين  جعلت 
ــاً للفريق لم يقدمه من  واحترام
ــة  وممتعة ،  ــرة جماعية جميل ك
ــة على املراكز  على أمل املنافس
ــة . وهنأ  ــي البطول ــة ف املتقدم
ــي املهندس  ــس الوفد العراق رئي
سعيد زغير ، اجلماهير الرياضية 
العراقية وأبناء ذي قار  وموظفي 
 ً الشركة بالفوز الكبير ، مشيدا

ــة واإلدارية التي  ــدرات الفني بالق
ــركة  الش ــة  رياض ــا  به ــع  تتمت
كبار  لتصارع  الزمني  ــباقها  وس
ــة صاحبة التجارب  الدول العربي
ــركة  ــة باملقارنة مع الش الطويل
ــالً حتيات املدير العام  الفتيّة ، ناق
ــي خضير ومباركته  املهندس عل
ــوة  والدع ــرّفة  املش ــة  للنتيج
ــج  النتائ ــلة  سلس ــة  ملواصل
ــعد اجلماهير  اإليجابية التي تس

الرياضية .

٢٧٣٧/٧/٣
٢٤٩

إعــــــــــــــــــالن
ــن علي) من (ابا الحسن  ــم اِّـجرد ألبنه ابا الحس ــم مهدي) طلبا يروم به تبديل (االس قدم اِّـدعي (أحمد قاس
ــة عشر  ــيف) فمن لديه اعرتاض على الدعوى مراجعة هذه اِّـديرية خالل مدة اقصاها (خمس علي) اُّـ (س
ــنة  ــون البطاقة الوطنية رقم (٣) لس ــكام اِّـادة (٢٢) من قان ــر بالدعوى وفق اح ــوف ينظ ــه س يوما) وبعكس

.٢٠١٦
اللواء رياض جندي الكعبي
اِّـدير العام / وكالة

جمهورية العراق
وزارة العدل
دائرة التنفيذ

مديرية تنفيذ الزهور
تنفيذ / ٣٠
رقم اإلضبارة : ٣٤٦ / ٢٠١٨
التاريخ : ١٢ / ٦ / ٢٠٢٢

إُّـ / اِّـنفذ عليه / شريهان هاشم محمد
ــب كتابه بالعدد  ــرطة الزهور بموج القائم بالتبليغ مركز ش
ــد تحقق لهذه اِّـديرية من  ٣٢٨٢    / ١٥ / ٤ / ٢٠٢٢ لق
اِّـؤيد من مختار محلة ٢٠٧  اِّـؤرخ َّـ ٢٠٢٢/٤/١٥،أنك 
ــم أو مؤقت ، أو  ــس لك موطن دائ ــول محل اإلقامة ولي مجه
ــتنادا للمادة ( ٢٧ )  ــار يمكن إجراء التبليغ عليه ، واس مخت
من قانون التنفيذ ، تقرر تبليغك إعالنا بالحضور َّـ مديرية 
ــن اليوم  ــر يوما تبدأ م ــة عش ــذ الزهور ، خالل خمس التنفي
ــرة اِّـعامالت التنفيذية بحضورك ، وَّـ  ــر ، ِّـباش التالي للنش
حالة عدم حضورك ستباشر هذه اِّـديرية بإجراءات التنفيذ 

الجربي وفق القانون.
اِّـنفذ العدل / سلمان عبود سعود

أوصاف اِّـحرر:ـ
ــون  ملي  (١,٥٨٢,١١٤  ) ــغ  البال ــادة  زي ــغ  اِّـبل ــديد  تس
ــر  ــة عش ــة وأربع ــف ومائ ــون أل ــان وثمان ــمائة واثن وخمس
َّـ  ــؤرخ  اِّـ ــي  القضائ ــري  الخب ــر  لتقري ــتنادا  اس  ، ــار  دين
ــول اإلقامة الدائمة واِّـؤقتة ،  ٢٠٢٢/١/١٢ولكونك مجه

تقرر تبليغك للحضور أمام هذه اِّـديرية للغرض أعاله.



اِّـدير العام 
رئيس مجلس االدارة
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وزارة النقل 
الشركة العامة الدارة النقل الخاص 

القسم / العقود 
العدد : ٧٣٧٠

التاريخ : ٢٠٢٢/٦/١٣م

(مناقصة رقم ١ / ٢٠٢٢) اعالن مناقصة تنظيف مرائب بغداد
م/اعالن مناقصة تنظيف مرائب بغداد

تعلن الشركة العامة إلدارة النقل الخاص احدى تشكيالت وزارة النقل عن اجراء مناقصة عامة والخاصة بمشروع مناقصة 
ــا (٢,٢٦٧,٩٥٢,٠٠٠) ملياران  ــم (٣٣٦٩) بكلفة تخمينية مقداره ــف مرائب بغداد واِّـدرج ضمن التبويب اِّـرق تنظي
ــبعة وستون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون الف دينار وبمدة (٧٣٠) يوما على ان يكون تسديد مستحقات  ومئتان وس
ــعون الف  ــعون مليون وأربعمالة وثمانية وتس ــهري تحميلي مقداره (٩٤,٤٩٨,٠٠٠) اربعة وتس الطرف الثاني بمبلغ ش
دينار يقوم الشريك بادخال االليات الحديثة َّـ مجال تنظيف وإدامة اِّـرائب الداخلة ضمن اِّـشروع والبالغ عددها (١٦) 
ــركات التخصصية َّـ مجال  ــرتاك َّـ اِّـناقصة من الش ــات اِّـناقصة فعلى الراغبني باالش ــة تقدم مع اولي ــرأب وفق دراس م
ــن ذوي الخربة واالختصاص َّـ مجال   ــي تمتلك مكاتب تمثيل داخل العراق م ــركات العربية واألجنبية الت ــف والش التنظي
ــة إلدارة النقل  ــركة العام ــمي إُّـ العنوان التالي (الش ــب تقديم عطاءاتهم خالل أوقات الدوام الرس ــف وادامة اِّـرائ تنظي
ــدم عطاءاتهم َّـ داخل ظروف مغلقة  ــكك) على أن تق ــالجية – خلف جامع براثا - قرب معهد الس ــاص - بغداد - الش الخ
ومختومة ومثبت عليها اسم مقدم العطاء وعنوانه االلكرتوني ورقم الهاتف واسم ورقم اِّـناقصة مستصحبني معهم البيانات 

االتية:ـ
ــتون مليون وثمانية  ــات األولية والبالغة (٣٪) من الكلفة التخمينية والتي تبلغ (٦٨,٠٣٨,٥٦٠) ثمانية وس ١- التأمين
وثالثون الف وخمسمائة وستون دينار وتكون بشكل صك مصدق او خطاب ضمان غري مشروط يتضمن اسم ورقم اِّـناقصة 
صادر من مصرف عراقي معتمد نافذة ِّـدة (١٢٠) يوما لصالح الشركة العامة إلدارة النقل الخاص وسوف يهمل اي عطاء 

ال يتضمن هذه التامينات.
٢- تقديم تعهد خطي بنفاذية العطاء ِّـدة (٩٠) يوما تبدأ من تاريخ غلق اِّـناقصة.

٣- تقديم براءة ذمة صادرة من الهيئة العامة للضرائب العامة لعام ٢٠٢٢ باسم الجهة اِّـتقدمة للمناقصة نافذة ومعنونة 
اُّـ الشركة العامة إلدارة النقل الخاص وتكون بالنسخة األصلية.

ــركة والنظام الداخلي واِّـستمسكات الخاصة باِّـدير اِّـفوض للشركة (على ان تكون  ــهادة وعقد تأسيس الش ٤- تقديم ش
مرتجمة ومصدقة من الجهات الرسمية ومن السفارة العراقية َّـ تلك الدول بالنسبة للشركات األجنبية) وتكون اِّـدة التي 

مضت على تأسيسها  ال تقل عن (٥) سنوات.
ــركة وهوية غرفة  ــة اِّـهنة والنظام الداخلي للش ــجيل وتصنيف اِّـقاولني وأجازة ممارس ــيس وتس ــهادة تأس ٥- تقديم ش

التجارة.
٦- تقديم وصل شراء اِّـناقصة النسخة االصلية.

ــري قابل للرد وان اخر موعد لبيع وثائق اِّـناقصة  ــتندات اِّـناقصة البالغ (١٠٠٠٠٠٠) مليون دينار غ ــا ان مبلغ مس - علم
ــرة ظهرا  ــاعة الثانية عش ــوم (الثالثاء) اِّـصادف ٢٠٢٢/٧/٥ الس ــادف ٢٠٢٢/٦/٢٦ وان ي ــوم (األحد) اِّـص ــيكون ي س
ــيتم فتح العطاءات بشكل علني َّـ نفس يوم الغلق امام مقدمي  بالتوقيت اِّـحلي ِّـدينة بغداد هو موعد غلق اِّـناقصة وس
العطاءات َّـ مقر الشركة العامة ألدارة النقل الخاص / قسم العقود واذا صادف يوم الفتح عطلة رسمية فيؤجل إُّـ اليوم  

الذي يليه وسوف يهمل أي عطاء يتم تقديمه بعد موعد غلق اِّـناقصة.
- يتحمل من ترسو عليه اِّـناقصة أجور النشر واالعالن وأن جهة التعاقد غري ملزمة بقبول اوطأ العطاءات.

ــرة) من يوم (الثالثاء)  ــاعة (العاش ــاركني َّـ اِّـناقصة َّـ الس ــارات اِّـش ــيتم عقد مؤتمر خاص باالجابة على استفس - س
اِّـصادف ٢٠٢٢/٦/٢٨.

مع مراعاة أن يكون مقدم العطاء مستوفيا للمعايري اِّـدرجة ادناه.
ــنوات الخمسة االخرية ويجب أن تكون هذه األعمال اِّـنفذة داخل العراق  ١- تقديم اعمال مماثلة َّـ مجال التنظيف للس
ومؤيدة من الجهات اِّـتعاقد معها ومصدقة من الجهات اِّـعنية ومرتجمة بالنسبة للشركات االجنبية على ان تكون مصدقة 

من قبل السفارة العراقية َّـ تلك الدولة بما ال يقل عن (٨٠٪) من الكلفة التخمينية للمشروع اِّـقدمة من قبلهم.
٢- تقديم الحسابات الختامية للسنوات الثالثة األخرية على االقل على ان تكون الحسابات ايجابية مؤشر فيها ارباح الجهة 

اِّـتقدمة للمشاركة باِّـناقصة مصدقة من الجهات اِّـعنية ومرتجمة بالنسبة للشركات األجنبية. 
٣- على مقدمي العطاءات مراعاة أنه َّـ حالة تقديم أي وثيقة مكتوبة باللغة االجنبية بالنسبة للشركات االجنبية اِّـقدمة 

للمناقصة يجب ان تكون مرتجمة إُّـ اللغة العربية من جهة رسمية.
٤- على مقدمي العطاءات تقديم عروضهم مطبوعة وموقعه و عدم قبول العروض اِّـكتوبة بخط اليد وغري اِّـوقعة والتي 

بدون اسم وتكون بفورمة الشركة.
٥- على مقدمي العطاءات تقديم تعهد خطي بتنفيذ كافة اِّـتطلبات الخاصة باِّـشروع وحسب دراسة الجدوى االقتصادية 

اِّـعدة.
٦- على مقدمي العطاءات تقديم دراسة جدوى فنية متكاملة وكلفة للمشروع الغراض الدراسة والتحليل.

٧- سوف يهمل اي عطاء غري مستوَّـ للشروط الواردة َّـ اإلعالن والشروط العامة ودراسة الجدوى االقتصادية.
٨- تقديم الشركة منهاج عمل.

٩- تقديم C.V لكل الكادر اِّـتخصص وقائمة باالليات واِّـعدات التي تدخل للعمل َّـ اِّـشروع.
١٠- ال يجوز شطب اي بند من بنود مستندات اِّـناقصة او اجراء اي تعديالت فيها مهما كان نوعه.

١١- تتحمل الشركة اِّـحال عليها العمل كافة الضرائب والرسوم وحسب التعليمات النافذة.
ــاركة مصادق عليه  ــروع يجب تقديم عقد مش ــرتاك أكثر من مناقص َّـ تقديم عطاء واحد لتنفيذ اِّـش ١٢- َّـ حالة اش

اصوليا حيث تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية.
ــجل  ــجيل الصادرة من مس ــجلة َّـ العراق مع تقديم كافة وثائق التس ــركات اِّـس ــاك مكتب تمثيل الش ــون هن ١٣- ان يك
ــجيل وفتح  ــتكمال اجراءات التس ــجلة فيتم منحهم مدة (٦٠) يوما من تاريخ اإلحالة الس ــركة غري اِّـس ــركات اما الش الش

مكاتب لهم داخل العراق.
WWW.Motrans.gov.iq ١٤- موقع وزارة النقل

 www.scpta.gov.iq ١٥- موقع الشركة العامة إلدارة النقل الخاص
privatertrans@matrons.gov.ig ١٦- الربيد االلكرتوني للشركة العامة إلدارة النقل الخاص

contract@scpta gov.iq ١٧- الربيد االلكرتوني لقسم العقود

عبد العظيم عبد القهار جاسم
اِّـدير العام وكالة 

ورئيس مجلس االدارة

الشركة العامة لتجارة الحبوب

عامر جاسم حمود
مدير القسم القانوني

القسم



هيئة التحرير: ٠٧٧٠٧٨٦١٥٠٥ــ ٠٧٩٠٢٥٥٨٤٦٥لإلعالن َّـ الجريدة: ٠٧٩٠٦٣١٨١٠٩ ــ ٠٧٧٠٢٨٧٢٢٧٣رقم االعتماد َّـ نقابة الصحفيني العراقيني (١٣٤)رقم االيداع َّـ دار الكتب والوثائق ( ٩٧٠ ) لسنة ٢٠٠٧ لالتصال باالدارة: ٠٧٨٣٠٧٨٠٧٤٨

العنوان:بغداد-شارع فلسطني-مقابل وزارة النقل-خلف مسبح حي اِّـهندسني

Email :albaynanew@yahoo.com راسلونا عرب الربيد االلكرتوني:ـ
WWW.albayyna-new.net زوروا موقعنا على االنرتنت:ـ

جريدة يومية سياسية عامة مستقلة

أو  يصوِّب  أن  يريد  من  لكل  مكفول  الرَّد  حق  إن    

ح معلومة وردت في خبر أو مقال ويعتقد أن  يصحِّ

فيها جتنيا او مغالطة إذا رغب في ذلك، وإن ديدننا 

هو احترام الرأي والرأي اآلخر.

„zzzzzÁÊfih

(السنة السابعة عشرة) العدد (٣٨٩٨) - الخميس - ١٦ - حزيران - ٢٠٢٢

حداد عىل ارواح شهداء الوطن 

12

 ترددت طويال قبل اخلوض في تناول هذا املوضوع العتبارات وأسباب   
منها ان االرقام واالحصائيات التي  يتضمهنا صادمة للغاية وتشيع 
ــيما عندما يتعلق  في النفوس اليأس والقنوط بل وحتى اجلزع ال س
ــر بأروح أناس أعزاء علينا راحوا ضحية طاحونة املوت الذي بات  االم
ــاليبه لكن ثمة قول  ــكاله وتتفاوت اس في وطني العراق تتنوع اش

مأثور انه مهما تعددت االشكال فاملوت واحد!!
 نعم املوت واحد.. هو قدر الهي حتمي، لكنه في وطني  له اشكال 
وفنون واحلصيلة كالعادة أرواح تزهق لتصعد الى بارئها شاكية له 
ظلما طالها.. املوت  في الوطن صار يترصدنا من خالل حروب عبثية  
ــعب  ــداد العقود املاضية حيث قدم الش ــزوات طاحنة على امت وغ
ــون بالنار فهم  ــا االبرياء. اما الالعب ــهداء والضحاي ــني من الش قراب
ــنا الصعداء   هل وال يُهمل ثم تنفس كالعادة في مأمن، ولكن اهللا ميُ
لنشهد مرحلة دموية سوداء متثلت باالرهاب والعنف واملد الطائفي 
واجلرائم الوحشية  السادية التي ارتكبتها الضباع الداعشية بحق 
العراقيني على مختلف دياناتهم ومذاهبهم وقومياتهم ومناطقهم 
ر،  ــهيد ومفقود ومهجّ اجلغرافية حيث راح االالف من االبرياء بني ش
ــكال  ــنا امام اش ــنا الصعداء ثانية حتى وجدنا انفس وما ان تنفس
ــفة التي حتصل على  ــنن  حيث احلوادث املرورية املؤس من املوت املق
ــكل يكاد يكون يوميا.. ففي عام (٢٠٠٥) مات (١٧٨٩)  طرق املوت بش
ــا مصرعهم واصيب  ــام (٢٠٢٠) لقي (١٥٥٢) مواطن ــا وفي الع عراقي
(١٠٦٧٠) مواطنا بجروح وعاهات مختلفة..  وتظهر احصائية صادرة 
ــرة االخيرة  من وزارة الصحة عن احلوادث املرورية خالل االعوام العش
ــروري راح ضحيتها (٢٢٩٥٢)وفاة  و(٧٩) الف  وقوع (٦٦) الف حادث م
اصابة. وتنفسنا الصعداء ثالثة لنجد انفسنا امام موت على أسرّة 
املرض حيث حتترق اجساد  الراقدين عليها عندما اتتهم النار بغتة 
ــني (ع)  ــفى احلس ــبّ في مستش حيث اودى احلريق الكبير الذي ش
ــخصا  كانوا يتطلعون  ــار في العام املاضي بحياة (٩٢) ش في ذي ق
ــة، وفي ذات  ــران ابتلعتهم، ياللنكت ــن كورونا لكن الني ــفاء م للش
ــفى ابن اخلطيب ليلقى (٨٢) مريضا  ــبّ حريق في مستش العام ش
حتفهم وأصيب (١١٠) آخرون جرّاء حرائق سجلت ضد مجهول كما 

يقول البهلول!!
ــا ما بات  ــنا امام ضحاي ــة لنجد انفس ــداء رابع ــنا الصع  وتنفس
ــائرية) التي استفحلت في االونة االخيرة  يعرف بـ( النزاعات العش
ــل (١٣٣)  ــام (٢٠١٨) مقت ــا خالل الع لت البصرة لوحده ــجّ ــد س وق
ــنا الصعداء  ــرار... وتنفس ــل على اجل ــخصا واحلب ــة(٤١١) ش وإصاب
ــذي يفتك  ــرطان ال ــمه الس ــبحا مرعبا اس ــه ش ــة لنواج خامس
ــاد العراقية  والناجم اصال من استخدام االسلحة  احملرمة  باالجس
ــراق، اضافة الى  ــوات االمريكية خالل غزوها للع ــا من قبل الق دولي
ــن آبار النفط.. معلومة مرعبة  ــوث البيئي والدخان املتصاعد م التل
ــبة تصل  ــكل نس ــرطان في العراق تش تقول ان وفيات مرضى الس
ــجل (٥٠)  ــوع الوفيات وان البصرة لوحدها تس ــى (١٠٪) من مجم ال
اصابة باملرض شهريا.. وتنفسنا الصعداء  سادسة وسابعة وثامنة 
ــاقطون جرّاء الرصاص العشوائي  ــنا امام ضحايا يتس لنجد انفس
ــبات غير آبهني  الذي يطلقه متهورون ومنفلتون في مختلف املناس
بسقوط الرصاصة على رأس طفل يلهو!!  وسجلت حاالت االنتحار 
ارقاما مرعبة وخاصة في اوساط الشباب جرّاء اسباب متعددة في 
ــجل العام  ــية واالحباط واليأس حيث س ــا احلالة املعيش مقدمته
املاضي(٢٠٢١) (٧٧٤)  حالة انتحار وبلغت في الشهرين االول والثاني 

من العام احلالي(١٠٠) حالة..!! والساتر اهللا..

ــرة الصحفية العراقية، أمس األربعاء، بالذكرى  احتفلت األس
ــبة البد من  الـ (١٥٣) لعيد الصحافة العراقية وفي هذه املناس
ــؤولني واصحاب القرار من أعلى هرم السلطة  تذكير كل املس
ــلطة الرابعة  ــة العراقية هي الس ــفل بأن الصحاف الى األس
ــرى من خاللها ما  ــؤول التي ي ــة اجلاللة وهي عني املس وصاحب
ــه الواقع عبر اخلبر والصورة  ــدور حوله من أمور وهي تنقل الي ي
ــاس وأوجاعهم  ــوم الن ــل إليه هم ــا تنق ــاً. كم ــلباً وايجاب س
ــروعة وتطلعاتهم واحتياجاتهم األساسية  ومطالبهم املش
ــؤول أن يقرأ وأن يتخذ االجراء املناسب بصدد ما  وأن على املس
ــيد رئيس الوزراء  ــتذكر مقولة للس تقوله الصحافة..وهنا اس
مصطفى الكاظمي يقول فيها (ان دور السلطة الرابعة مهم 
ــاعدوننا في  ــي أي مجتمع لهذا امتنى من الصحفيني أن يس ف
ــي املبني على املصلحة العامة) ،  تقدمي النقد البنّاء املوضوع
ــي مهنة املتاعب ال نألوا  ــاً من ذلك فنحن العاملون ف وانطالق
جهداً في تأشير مواقع اخللل والضعف في جسد الدولة حيثما 
ــط ما نقدمه  ــكل أمانة وإخالص وذلك هو أبس ــه ب كان وننقل
لهذا الوطن ، والشيء بالشيء يذكر فقد تناولت عبر عمودين 
ــة) بتاريخ ٢ /٦ /  ــذه الزاوية (بال مجامل ــرا في ه صحفيني نُش
٢٠٢٢ و ٩ / ٦ / ٢٠٢٢ العمود األول جاء حتت عنوان (الى محافظ 
ــزي : عاجلوا هذه القضية) والثاني جاء حتت عنوان  البنك املرك
(الى محافظ البنك املركزي العراقي ومصرف الرافدين .. إجابة 
ــرف الرافدين / االدارة  ــب). ولألمانة فقد أجابنا مص الناس واج
ــأن ما طرحته بخصوص  ــة عبر اتصال هاتفي معي بش العام
ــخاص من قبل  عدم صرف الصكوك التي يتم جتيّيرها الى اش
ــى وجود عبارة صريحة  ــه مع التأكيد عل صاحب الصك نفس
ــذا الصك ألمر ... أو حلامله)  ــي الصك تقول (ادفعوا مبوجب ه ف
ــن لظرف ما قمت بتجيّيره لولدي  ــالً مت صرف صك لي ولك فمث
ــن صرف الصك إالّ  ــي لكن املصرف ميتنع ع ــي أو لصديق أو ألخ
بحضور صاحبه .. أكرر القول أن مصرف الرافدين أكد بأن هناك 
ــل البنك املركزي العراقي .. وأنا هنا  تعليمات صادرة له من قب
اخاطب السيد محافظ البنك املركزي احملترم شخصياً وأقول 
ــة املصرفية أضحت  ر وأن الصناع ــوم يتطوّ ــه : أن العالم الي ل
متطورة األساليب وأن علينا اللحاق بالعالم وتطوير اساليبنا 
ــي ينوء بحملها املواطن الذي  لنبتعد عن الروتني ومتاعبه الت
ـــ (٢٠٠) ألف دينار  ــيطة ال تتعدى احياناً ال ــل مببالغ بس يتعام
وبعناوين واضحة ومعروفة لصاحب الصك وملن مت جتيّير الصك 
ــي تبلغ قيمتها  ــف لهذه الصكوك الت ــأل ايضاً : كي له.. وأس
قد ومن  ــن دون عُ ــيابية وم ــارات الدنانير تُصرف بكل انس ملي
ــي هذا االجتاه  ــيتوقف أمام حاالت صادمة ف ــع احملاكم س يراج
ــيد  ــي اخلالصة فإنني في عمودي الثالث هذا أطالب الس .. وف
ــه االعالمي الى اطالعه مبا  ــظ احملترم بأن يوعز الى مكتب احملاف
ــا إننا على حق أو  ــرعة كي نعرف أم ــر وكذلك اجابتنا بس نُش
ــا متوهمون أو ال نعرف عن اجراءات قد اتخذها املصرف دون  إنن
معرفتنا لها؟ .. وديدننا دائماً هو املصلحة الوطنية العليا وما 

يرسمه القانون، واهللا من وراء القصد.
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متابعة / البينة الجديدة

يرى املمثل املصري الكبير حسن 
يوسف، أن التقبيل في املشاهد 
ــس حراماً» ألنهم  التمثيلية «لي
ــم بعد  ــلون أفواهه ــوا يغس كان
ــعاً  ــا أثار جدالً واس ــة، م كل قبل
ــع التواصل  ــادات عبر مواق وانتق

االجتماعي.
ــي تصريح ملوقع  ــف ف وقال يوس
«القاهرة ٢٤»، إن «مسيرتي نقية 
ــت  وكان ــاء،  البيض ــة  كالصفح
ــا قبالت،  ــة التي به األدوار الفني
ــاعر واألحاسيس  خالية من املش
ــا نتمضمض  ــرد متثيل، وكن ومج
ا،  ــر حرامً ــا، فلذلك ال تعتب بعده

كما يشاع عند أغلبية الناس».
وأضاف أن اجلمهور العربي ال يزال 
ــود  ــق بأفالم األبيض واألس متعل
ــاهدتها، بالرغم من  ويحب ومش
مرور سنوات طويلة على عرضها 
ــد من  ــرض املزي ــن ع ــم م وبالرغ

األفالم اجلديدة.
ــه  ل ــا  صديق أن  ــف  يوس ــع  وتاب
ــة أوروبية متعلق  ــش في دول يعي
ــالم القدمية  ــاهدة األف كثيرًا مبش
ــام كل ليلة قبل  لدرجة أنه ال ين

أن يشاهد فيلم أبيض وأسود.
ــف أن كل عمل  ــتدرك يوس واس
ــة أو التحليل،  ــل احلرماني يحتم
ــل صاحبه،  ــب ما يفع على حس

ــوب الزجاجي الذي يتم  مثل الك
تقدمي القهوة به ليصبح حالالً أو 

ا. يقدم فيه اخلمر ليصبح حرامً
ــال  ــي األعم ــارك ف ــى أن يش ومتن
ــع الوعي لدى  ــة التي ترف الوطني
ــري والعربي ليقدم  اجلمهور املص
رسالة هادفة من خاللها، وأضاف 
ــف أنه يتمنى املشاركة في  يوس
مسلسل مثل «االختيار» حتديداً 
ــس  ــع احل ــي رف ــاهم ف ــه يس ألن

والوعي الوطني.
ــف أنه ال يُعرض عليه  وأكد يوس
ــاركة  ــدة للمش ــال جدي أي أعم
ــيرًا  فيها في الوقت الراهن، مش
ــه االختيار  ــو كان لدي ــه ل ــى أن إل
لطلب املشاركة في عمل وطني 

على وجه اخلصوص.
ــي معظم  ــى أنه يقض ــار إل وأش
ــادة التي يحرص  ــني العب وقته، ب
ــراءة القرآن  ــث ق ــا من حي عليه
ــادات  العب ــة  وبقيّ ــبيح  والتس

ــي وقته اآلخر في  األخرى، ويقض
ــه، كما أنه ميارس الرياضة  الترفي
ــه ميارس  ــا أن ــادي، كم ــاد الن ويرت
رياضة Yoga ويشاهد التليفزيون 
ــا يقضي  ــات فراغه، كم ــي أوق ف

وقته مع األهل واألصدقاء.
ــن  والقت تصريحات الفنان حس
يوسف حول عدم حرمة القبالت 
في األفالم القدمية، انتقادات قوية 
عبر مواقع التواصل االجتماعي، 
ــاركة هذه  ــرون مش ــاد كثي إذ أع
ــا  عليه ــوا  وعلق ــات  التصريح

بسخرية كبيرة من الفنان.
ــوى  ــذه الفت ــض إن ه ــال البع وق
ــح  وتبي ــرام  احل ــل  ــرة وحتل خطي
ــع  ــال م ــس الرج ــالت وتالم القب
ــار  إط ــي  ف ــو  ول ــى  ــاء حت النس
ــه  ــم يبيح ــا ل ــو م ــل وه التمثي
أن  ــن  مؤكدي ــالمي،  اإلس ــن  الدي
ــده يتحمل  ــف وح ــن يوس حس
ــي وصفوها  ــذه الفتوى الت وزر ه

بالسخيفة وسخروا منها.
ــن  كما انتقد البعض عودة حس
ــف لهذه التصريحات التي  يوس
ــة،  بالفارغ ــض  البع ــا  وصفه
ــيخ  الش ــدور  ل ــيده  جتس ــد  بع
ــعراوي في  ــي الش ــد متول محم
ــد  ــيرته بع ــاول س ــل تن مسلس
ــر  ــيرين إلى أنه خس رحيله، مش
شعبية كبيرة من جمهوره بهذه 

التصريحات اجلريئة.

ــداد املهندس  ــأ أمني بغ هن
عمار موسى كاظم األسرة 
ــرى ١٥٣  ــة بالذك الصحفي
ــد الوطني للصحافة  للعي
ــدور  ــيداً ب ــة ، مش العراقي
االعالم الوطني والقلم احلر. 
ــان لالمانة ان  امني  وذكر بي
ــة العالقات  ــداد ومديري بغ
ــداد  بغ ــة  بأمان ــالم  واالع
عبارات  ــى  بأزك ــون  يتقدم
التهنئة لالسرة الصحفية 
ــني  الصحفي ــة  ونقاب

والدة  ــرى  بذك ــني  العراقي
التي  العراقية  ــة  الصحاف
اسهمت على مدى عمرها 
ــن  ع ــاع  بالدف ــل  الطوي

ــعب  الش ومصالح  حقوق 
ــات  تضحي ــتذكرين  مس  ،
ــة  ــهداء الزكي ــاء الش ودم
ــني.  العراقي ــني  للصحفي
ــيد  «نش ــان  البي ــع  وتاب
ــر والقلم  ــدور االعالم احل ب
ــريف في دعم واسناد  الش
عمل امانة بغداد من خالل 
ــد  ــني ورص ــة املواطن توعي
ــف  والتعري ــاكلهم  مش

باجلهود احلكومية».
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متابعة / البينة الجديدة

ــة الفنانني العراقيني،  نعت نقاب
ــذر جميل  ــيقي من الفنان املوس
ــه املنية امس  ــظ الذي وافت حاف

األربعاء.
ــل عضو  ــان الراح ــر ان الفن يذك
ــيقى  للموس ــي  العلم ــع  اجملم
ــيمفونية  الس ــة  الفرق ــراب  وع

الوطنية العراقية .

بغداد / البينة اجلديدة
ــدس عمار  ــداد املهن ــني بغ ــه ام وج
ــاء وتأهيل  ــى كاظم بإعادة بن موس
قبر عالم االجتماع العراقي الدكتور 

ــا. وذكر  ــي جامع براث ــي الوردي ف عل
ــني بغداد وجه  ــان لالمانة ان « ام بي
ــم املقابر التابع ملكتب  مالكات قس
ــادة بناء وتأهيل  الوكيل البلدي بإع

وترميم قبر عالم االجتماع العراقي 
ــوردي املتوفى عام  ــي ال ــور عل الدكت
ــاره باملظهر الذي يليق  ١٩٩٥م واظه
ــدا  تخلي ــة  العلمي ــة  القام ــذه  به

مه من إجنازات  ــراه وتثميناً ملا قدّ لذك
ــة وثقافية مهمة  ــة واجتماعي أدبي
الزالت محط اهتمام األدباء والعلماء 

واملفكرين وطلبة العلم».
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